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Πρώτη δημοσίευση 25/6/2015.   Αρχική      Επικαιρότητα      Περιεχόμενα ΕΛΟΚ / WKF . 

 

Καταγγελία της παράνομης Σχολής Προπονητών Καράτε 

στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 

  

 

 Από τον Θύμιο Περσίδη,  

 Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, τέως Γεν. Γραμματέα, Πρόεδρο και Επίτ. Πρόεδρο!  

 Διευθυντή της Πρώτης Σχολής Προπονητών 1992 των ΕΛΟΚ/ΓΓΑ!!!  

 Ιδιοκτήτη και διαχειριστή του www.karate.gr.  

 

 

Θέμα: Η παράνομη ίδρυση και λειτουργία Σχολής Προπονητών Καράτε, που έχει αναχθεί σε 

μείζον δημόσιο σκάνδαλο στο χώρο του αθλήματος λόγω του πλήθους των παρανομιών της!  
 

( Αν το παρόν είναι σε ηλεκτρονικό αρχείο pdf, τότε για να λειτουργήσουν τα Links θα πρέπει να 

μεταβείτε στη διαδικτυακή διεύθυνση του πρωτότυπου, που είναι η 

http://karate.gr/14elok/144150625.htm ) 

(Θέλετε να τυπώσετε το παρόν άρθρο σε pdf? Πολύ ευχαρίστως με κλικ εδώ!) 
  

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Επιθεωρητή,  

Επειδή στον αθλητισμό γίνονται, ως γνωστόν, σημεία και τέρατα καταγγέλλω στα επόμενα την 

παράνομη ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε 2014 από την άσχετη με το 

γνωστικό αντικείμενο του καράτε και παραπαίουσα Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) προς χάριν 

της καθ' όλα παράνομης Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛΟΚ) για τις δικές σας ενέργειες λόγω 

αρμοδιότητας: 1) προς ακύρωση και επανάληψη της Σχολής ή 2) προς συνέχιση και λήξη υπό νόμιμες 

συνθήκες! Στα επόμενα πιθανότατα να βρεθούν παρανομίες για διερεύνηση ακόμα και από 

εισαγγελέα.  
  

Σύντομο ιστορικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛΟΚ).  

Η ΕΛΟΚ (αρχικά Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Καράτε, ΕΟΕΚ) ιδρύθηκε το 1986 από 

ένθερμους αθλητές και εκπαιδευτές του καράτε με 19 σωματεία και αναγνωρίστηκε το 1990 από τη 

ΓΓΑ, ενώ το καράτε δεν είναι ακόμα Ολυμπιακό Άθλημα παρά τις πολυετείς προσπάθειές του. 

Πρώτος πρόεδρος ήταν ο Τάκης Μακρής και πρώτος γραμματέας ο Ευθύμιος Περσίδης, ενώ έδρα 

της είχε για πέντε χρόνια το γραφείο του γραμματέα της. Το 1991 η ΕΟΕΚ επιχορηγήθηκε από τη 

ΓΓΑ και εκεί ήταν που οι "φιλίες" τελείωσαν! Ένα νέο "διοικητικό αστέρι" εμφανίστηκε στο χώρο του 

καράτε, ο Γιώργος Γερόλυμπος, ο οποίος από το 1994 επιβλήθηκε με απάτες στο διοικητικό τομέα 

της ΕΟΕΚ, χρησιμοποιώντας την πολιτική υποστήριξη επίορκων πολιτικών και ένα πλήθος 

υποταγμένων σε αυτόν συλλόγων, ώστε να κυριαρχεί στις γενικές συνελεύσεις, και με εργαλεία την 

επιβράβευση της αναξιοκρατίας, απειλές, εκβιασμούς, τιμωρίες και εξόντωση των αντιπάλων του 
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ακόμα και με εικονικές Δικαστικές Επιτροπές της ΕΛΟΚ, κατάφερε επί είκοσι χρόνια να έχει 

μετατρέψει την ΕΛΟΚ σε προσωπική του επιχείρηση με "εμπόρευμα" τίτλους μαύρων ζωνών καράτε, 

τίτλους τεχνικών καράτε, διαιτητών, εκπαιδευτών, διπλωμάτων προπονητών της ΓΓΑ, μορίων για 

ανώτατες σχολές και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς!  

Υπό όλο αυτό το σκηνικό, που μόνο επιγραμματικά εκτέθηκε εδώ, εξελίχθηκε και η υπό κρίση 

Σχολή Προπονητών Καράτε 2014 των ΓΓΑ και ΕΛΟΚ! 
  

Το ιστορικό των Σχολών Προπονητών Καράτε της ΓΓΑ. 

Επειδή οι πανεπιστημιακές σχολές γυμναστών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

των συλλόγων των διαφόρων αθλημάτων για προπονητές, ο αθλητικός νόμος 2725/1999 και οι 

τροποποιήσεις του έχουν προβλέψει την ίδρυση και λειτουργία "Σχολών Εμπειρικών Προπονητών" 

για τα διάφορα αθλήματα σε συνεργασία της ΓΓΑ και των ομοσπονδιών, ώστε να καλύπτονται κατά 

το δυνατόν οι προπονητικές ανάγκες των συλλόγων. Βεβαίως, ενώ ο νόμος αρχικά άλλα πρόβλεπε 

και τελικά άλλα εφαρμόζονται έχει αποκατασταθεί μια μεσοβέζικη ημινόμιμη κατάσταση αποδεκτή 

από όλους, η οποία όμως πολλές φορές στρεβλώνεται λόγω άγνοιας ή/και αδιαφορίας της ΓΓΑ από 

τη μια και συγκεκριμένων στόχων και σκοπών των ομοσπονδιών και αυτών που τις ελέγχουν από την 

άλλη. Οι Σχολές αυτές διοικούνται από πενταμελή Επιτροπή Διοίκησης, με τρία μέλη από τη ΓΓΑ 

συνήθως και δύο από την ομοσπονδία, ενώ Διευθυντής τοποθετείται πρόσωπο προτεινόμενο από 

την ομοσπονδία.  

Στην προκειμένη περίπτωση της ΕΛΟΚ, εκτός των κατωτέρω, που θα αναπτυχθούν, παίζουν 

ρόλο και οι κατά το παρελθόν ιδρυθείσες Σχολές Προπονητών Καράτε. Είναι σκόπιμο, λοιπόν, να 

αναφερθούν οι αποφάσεις όλων των μέχρι σήμερα Σχολών, που λειτούργησαν με συνεργασία των 

ΓΓΑ και ΕΛΟΚ, που είναι οι επόμενες: 

21/9/1992: Απόφαση ίδρυσης της Πρώτης Σχολής Προπονητών Καράτε: Μέλη διοίκησης 

από την ΕΛΟΚ οι Γιώργος Ιατρόπουλος και Γιώργος Κοκκινάκης με Διευθυντή τον Ευθύμιο 

Περσίδη.  

10/10/1994: Απόφαση ίδρυσης της Δεύτερης Σχολής Προπονητών Καράτε: Μέλη διοίκησης 

από την ΕΛΟΚ οι Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος και Ηλίας Χρήστου με Διευθυντή τον Νικήτα 

Οικονομάκη. (Μετά 2 χρόνια από την προηγούμενη.) 

26/2/1997: Απόφαση ίδρυσης της Τρίτης Σχολής Προπονητών Καράτε: Μέλη διοίκησης από 

την ΕΛΟΚ οι Χρήστος Στάγκελ και Γιάννης Κατσούρης με Διευθυντή τον Ανδρέα 

Παπαδημητρόπουλο. (Μετά 2,5 χρόνια από την προηγούμενη και ενώ η ΕΛΟΚ κόμπαζε ότι έχει 250 

συλλόγους!) 

28/8/2001: Απόφαση ίδρυσης της Τέταρτης Σχολής Προπονητών Καράτε στο ΦΕΚ: Μέλος 

διοίκησης από την ΕΛΟΚ ο Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος με Διευθυντή τον Γιώργο Σανιώτη. (Μετά 

4,5 χρόνια από την προηγούμενη και ενώ η ΕΛΟΚ κόμπαζε ότι έχει 400 συλλόγους!) 

17/6/2014: Απόφαση ίδρυσης της Πέμπτης Σχολής Προπονητών Καράτε στο ΦΕΚ και 

(8/9/2014) η Τροποποίησή της: Μέλη διοίκησης από την ΕΛΟΚ οι Εμμανουέλα Ποντίδα-

Γερολύμπου και ο Γιώργος Κοσμίδης με Διευθυντή τον Χρήστο Μπουλούμπαση.  (Μετά 13 χρόνια 

από την προηγούμενη!!!)  
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Οι παρανομίες κατά την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε 

χωρίζονται στα επόμενα Μέρη και  Ενότητες: 
  

 Μέρος Ι  

Α – Οι παρανομίες πριν από την ίδρυση της Σχολής! 

Β – Οι παρανομίες της απόφασης ίδρυσής της! 

 Μέρος ΙΙ  

Γ – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής! 

Δ - Οι παρανομίες υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων! 

Ε - Οι παρανομίες κατά των αδικούμενων υποψηφίων! 

Ζ - Οι παρανομίες που διαπράττουν οι διδάσκοντες! 

 Μέρος ΙΙΙ 

Η - Οι παρανομίες των εξετάσεων της Σχολής!  

Θ - Οι παρανομίες στα Αποτελέσματα της Σχολής! 

Ι - Οι παρανομίες στον Οικονομικό Απολογισμό της Σχολής! 
 

Τα Πρακτικά και το Πόρισμα της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής 

Η παρούσα καταγγελία συντάχθηκε στα Μέρη της κατά την εξέλιξη της λειτουργίας της 

Σχολής Προπονητών Καράτε από τον Ιούλιο 2014 μέχρι τον Ιούνιο 2015. Στο μεταξύ, όμως, μερικά 

άτομα από το ΔΣ/ΕΛΟΚ υπέβαλαν έγκληση εναντίον μου για συκοφαντική δυσφήμηση για 

δημοσιεύματά μου στο www.karate.gr με ψευδείς καταγγελίες. Με προοπτική να ασκήσω και εγώ 

ένδικα μέσα εναντίον τους ζήτησα με εισαγγελική παραγγελία τα Πρακτικά της Επιτροπής Διοίκησης 

της υπό διερεύνηση Σχολής, τα οποία προσθέτουν τις δικές τους εξηγήσεις στα τεκταινόμενα κατά 

τη λειτουργία αυτής της Σχολής Προπονητών, τα οποία παρέλαβα την 23/6/2015 και τα οποία 

μνημονεύονται εδώ ως δημόσια έγγραφα για ένα θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος που ταλανίζει επί ένα 

χρόνο το χώρο και τον κόσμο του δημόσιου αθλήματος του καράτε.  

Οι επιβεβαιώσεις και διασταυρώσεις των καταγγελιών μου από τα Πρακτικά θα προστίθενται 

στα σχετικά σημεία των επομένων. 

Παράλληλα, μετά τα πολλά μου δημοσιεύματα για τις παρανομίες της ΕΛΟΚ και της Σχολής 

και την αποστολή αυτών προς τους βουλευτές και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, ο 

υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός είχε δώσει εντολή στην Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής, από την 8-

9-14 (εκ του Πρακτικού 9/15-1-15),  όπως καταγράφεται και στο Πρακτικό 7/15-10-14, να ελέγξει 

τις καταγγελίες των δημοσιευμάτων μου και η Επιτροπή αυτή, μετά από 7ωρη συνεδρίαση την 

25/9/14 και δύο επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής, είχε καταλήξει στο Πόρισμα της 15-10-14 

(με κλικ εδώ). Το Πόρισμα, όμως, αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ για τρεις βασικούς λόγους, 

εκτός των άλλων επί μέρους λόγων:  

Πρώτον, διότι, όπως ομολογείται και στο Πόρισμα, για ό,τι δεν είχε ιδίαν άποψη η Επιτροπή 

υιοθετούσε την άποψη του ... Διευθυντή της Σχολής Χρήστου Μπουλούμπαση, 

Δεύτερον, διότι η συγκεκριμένη Επιτροπή πραγματικά δεν έχει αρμοδιότητα να κρίνει όλες 

μου τις καταγγελίες, πράγμα που το εκμεταλλεύτηκε κιόλας πέραν του δέοντος (!), αφού πολλές από 
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αυτές εντάσσονται στις αρμοδιότητες και ευθύνες της ΓΓΑ και των Διευθύνσεών της, και αυτές 

έπρεπε να ασχοληθούν, πράγμα που δεν έγινε, και 

Τρίτον, διότι στο Πόρισμα είναι διάχυτη η προσπάθεια να απαλλαγεί η ΓΓΑ από τις ευθύνες 

της!!!  

Μα ο Μπουλούμπασης είναι διπλά κατηγορούμενος και ως Πρόεδρος της ΕΛΟΚ και ως 

Διευθυντής της Σχολής Προπονητών! Πού ακούστηκε ένας "δικαστής", όπως λειτουργεί εδώ η 

Επιτροπή, να κρίνει μια υπόθεση και όπου δεν έχει ο ίδιος γνώμη να υιοθετεί τη γνώμη του 

κατηγορούμενου??? Πολύ πρωτότυπο!!!  

Τα άλλα δύο είναι δημοσιο-υπαλληλικά! Και η ΓΓΑ είναι ένοχη εν προκειμένω, αφού δεν 

αναλαμβάνει τις ευθύνες της για να καθαρίσει το χώρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε!  

Συνεπώς, για τις αριθμημένες παρανομίες του δημοσιεύματος  1 - 2 - 3 - 11 - 21 - 22  η 

Επιτροπή ΔΕΝ απάντησε, αλλά είναι ευθύνη της ΓΓΑ να επιληφθεί αυτών των παρανομιών πράγμα 

που ΔΕΝ το έκανε. 

Οι αποδοχές ή αντικρούσεις των καταγγελιών μου από το Πόρισμα θα δίνονται κατωτέρω στα 

αντίστοιχα σημεία, όπως και οι απαντήσεις μου σε αυτές. 
  

Τα Πρακτικά και το Πόρισμα της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής 

1 

19/6/14 

2 

30/6/14 

3 

7/7/14 

4 

12/7/14 

5 

18/7/14 

6 

18/9/14 

7 

15/10/14 

8 

13/1/15 

9 

15/1/15 

Πόρ 

15/1/15 

10 

21/1/15 

11 

23/1/15 

  

 

 Μέρος Ι  

Α – Οι παρανομίες πριν από την ίδρυση της Σχολής! 
  

1) Τη Σχολή Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ υπό την αιγίδα της ΓΓΑ την “έτρεξε” εν γνώσει 

της ΓΓΑ ένα παράνομο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΟΚ, που ήδη έπρεπε να εκπέσει με απόφαση του 

Υφυπουργού Αθλητισμού! Παράνομο λόγω πολλαπλών παραβιάσεων της αθλητικής και φορολογικής 

νομοθεσίας, πάντα ... υπό την αιγίδα της ΓΓΑ!!! Συνεπώς, όλες οι αποφάσεις και της ΕΛΟΚ και της 

ΓΓΑ για την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε αποτελούν δέσμη πολλαπλών 

παρανομιών και άρα είναι νομικά άκυρες!!! 

Οι επί σειρά ετών παραβιάσεις της αθλητικής και της φορολογικής νομοθεσίας από τα 

εκάστοτε μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ είναι αναρίθμητες! Από νοθευμένες εκλογές, λειτουργία παράνομων 

μη δηλωμένων και φορολογούμενων παρα-ομοσπονδιών, διοργανώσεις αγώνων και σεμιναρίων με 

κέρδη για τα μέλη και τους ευνοούμενους των μελών του ΔΣ/ΕΛΟΚ μέχρι ύποπτες προμήθειες 

υλικού (δεν υπάρχει Βιβλίο Αρχείου Υλικού, κτλ.) και οικονομικά ύποπτα ταξίδια των αθλητικών 

αποστολών στο εξωτερικό, και άλλα, περιγράφονται δε εκτενέστατα σε δημοσιεύματά μου στο 

www.karate.gr, που υπενθυμίζονται και εδώ: 

17/2/2014 - Προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού:  Κύριε Ανδριανέ, πού πάνε τα λεφτά των Ελλήνων 
φορολογουμένων που δίνει επί είκοσι χρόνια η ΓΓΑ στην ΕΛΟΚ για δημιουργία και συντήρηση ενός ιστότοπου 
με μηδενικό περιεχόμενο??? 

19/2/2014 Η πειθαρχική δίωξη και καταδίκη των Γ. Σανιώτη και Γ. Μπίκα απο τη ΔΕ/ΕΛΟΚ και η 
πανηγυρική τους αθώωση από το ΑΣΕΑΔ.  

2/3/2014 -  ΕΛΟΚ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ:  Ακόμα μια μεγαλειώδης Απάτη των Πολιτικών!  
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5/3/2014 -   ΕΛΟΚ-ΓΓΑ:  Η Πυραμίδα της Απάτης! Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη 
φοροδιαφυγή! 

10/3/2014 -  Σας φτύνουνε και λέτε … «βρέχει»! Εκτεταμένη ΝΟΘΕΙΑ στις εκλογές της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καράτε - ΕΛΟΚ!  

19/3/2014 - Ο Καραγκιόζης … Βεζύρης!  Ποιοι Καραγκιόζηδες διοικούν τον Αθλητισμό της χώρας?  

24/3/2014 -  "Φοροδιαφυγή Καράτε" υπό την ... "Αιγίδα" της Γ. Γ. Αθλητισμού!!!  

3/4/2014 - Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι  Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 2009 - 
2010 - 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση! Αδικαιολόγητα ποσά, ποαθλητικών αποστολών στο εξωτερικό) πολλές 
ασάφειες, καμιά διευκρίνηση!  

14/4/2014 - Είναι πολλά τα λεφτά Γερόλυμπε!!! Οι Ύποπτοι Ετήσιοι  Απολογισμοί της ΕΛΟΚ: 2009 - 
2010 - 2011 - 2012 - 2013 και σύγκριση! Αδικαιολόγητα ποσά, πολλές ασάφειες, καμιά διευκρίνηση! Μέρος 
Πρώτο - Μέρος Δεύτερο. 

16/4/2014 - Kαταγγελία της ΕΛΟΚ στην Εφορία από γονείς αθλητών!!! 

24/4/2014 - Καταγγελία του ΔΣ/ΕΛΟΚ στη ΓΓΑ με αίτημα έκπτωσής του!!! 

5/5/2014 - Καταγγελία της ΕΛΟΚ στη Εφορία και στο ΣΔΟΕ!!! 
  

Εδώ θεωρείται σκόπιμο να παραθέσουμε τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ:  

 
Γερόλυμπος 

Επίτιμος 
πρόεδρος και 

αφανής 
δικτάτορας και 
επιχειρηματίας! 

 
Μπουλούμπασης 

Παράνομος 
Πρόεδρος διότι 
προπονητής! 

 
Γερολύμπου 

Αναπλ. Πρόεδρος 
Πλήρως ενεργή 

στην 
"οικογενειακή 
επιχείρηση"! 

 
Δημητριάδης 

Παράνομος Γεν. 
Γραμ. διότι 

προπονητής! 

 
Χανικιάν 

 Αντιπρόεδρος = 
Εκτός ΔΣ, διότι 

εγκεφαλικό! 

 
Βόβλας 

Παράνομος Ταμίας 
διότι προπονητής! 

 
Ράλλης Ειδικός 
Γραμματέας, με 

πτυχίο 
προπονητή! 

 
Γκουβούσης 
Παράνομος 

Έφορος Υλικού, 
διότι προπονητής! 

 
Καρβούνης 

Παράνομος Εφ. 
Εθν. Ομάδων, διότι 

προπονητής! 

 
Χονδροματίδης 

Παράνομος 
Πρόεδρος Τεχν. 
Επιτροπής, διότι 

προπονητής! 

 
Πάσης 

 Παράνομος, διότι 
προπονητής! 

 
Κοσμίδης, 
ομολόγησε 

προπονητής και 
παραιτήθηκε! 

  

Οι ανωτέρω Μπουλούμπασης - Βόβλας - Καρβούνης - Χονδροματίδης - Πάσης - Κοσμίδης 

είναι άπαντες κάτοχοι διπλώματος προπονητή από τη ΓΓΑ, διδάσκουν καράτε στο σύλλογό τους, σε 

άλλους συλλόγους, σε σεμινάρια που τους οργανώνει η ΕΛΟΚ και ακόμα και σε αυτή την υπό κρίση 

Σχολή Προπονητών και συνεπώς ΕΙΝΑΙ "επαγγελματίες προπονητές" μη έχοντες δικαίωμα να είναι 

αντιπρόσωποι συλλόγων προς την ΕΛΟΚ, να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέσεις Διοικητικού 

Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής και να εκλεγούν σε αυτές τις θέσεις, διότι όχι μόνο δεν 

έπρεπε να ασχολούνται με τη διδασκαλία του καράτε αλλά έπρεπε με βεβαία ημερομηνία ΝΑ ΕΙΧΑΝ 

http://karate.gr/14elok/144140305.htm
http://karate.gr/14elok/144140305.htm
http://karate.gr/14elok/144140305.htm
http://karate.gr/14elok/144140305.htm
http://karate.gr/14elok/144140310.htm
http://karate.gr/14elok/144140310.htm
http://karate.gr/14elok/144140319.htm
http://karate.gr/14elok/144140319.htm
http://karate.gr/14elok/144140324.htm
http://karate.gr/14elok/144140324.htm
http://karate.gr/14elok/144140406.htm
http://karate.gr/14elok/144140406.htm
http://karate.gr/14elok/144140406.htm
http://karate.gr/14elok/144140414.htm
http://karate.gr/14elok/144140414.htm
http://karate.gr/14elok/144140416.htm
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υποβάλει προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δήλωση αποποίησης της ιδιότητας του προπονητή 

προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για τις ανωτέρω διοικητικές θέσεις στην ομοσπονδία! Εφόσον 

τέτοια δήλωση ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ υποβάλει, τότε  αποκρύπτουν την άσκηση του επαγγέλματος του 

προπονητή και καταλαμβάνουν ταυτόχρονα μια θέση στη διοίκηση της ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα να 

χειραγωγούν το άθλημα και να οδηγούν μια αθλητική ομοσπονδία σε εξ ορισμού συνεχή εξαπάτηση 

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!!!  

Τα ανωτέρω αποδεικνύονται στο άρθρο μου 5/3/2014 - ΕΛΟΚ-ΓΓΑ: Η Πυραμίδα της 

Απάτης!  Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή! , όπου αποδεικνύεται ότι οι εν λόγω 

κύριοι κάνουν σεμινάρια καράτε σε όλη την Ελλάδα και άρα πληρώνμονται με "μαύρο χρήμα" πράγμα 

που απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο 2725/1999!!!  
  

 Εκ των ανωτέρω άρθρων μου στο www.karate.gr προκύπτει ότι η ΕΛΟΚ: α) διενεργεί 

νοθευμένες εκλογές με εικονικούς αντιπροσώπους συλλόγων, β) κατηγορεί ψευδώς, τιμωρεί και 

εξοντώνει τους αντιφρονούντες συλλόγους και άτομα με παράνομες δικαστικές επιτροπές, γ) δεν 

αναρτά αποφάσεις και απολογισμούς στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ούτε τους δίνει στις γενικές συνελεύσεις, δ) 

διοικείται παράνομα από προπονητές καράτε, ε) υποθάλπει την φοροδιαφυγή όλων των μελών του 

ΔΣ αυτής, ζ) υποθάλπει την φοροδιαφυγή πολλών άλλων προπονητών καθώς και η) υποθάλπει τη 

φοροδιαφυγή 4-5 ομοσπονδιών-μαϊμού δήθεν για τα στυλ καράτε, οι οποίες λειτουργούν ως 

φαντάσματα υπό την αιγίδα της ΕΛΟΚ, έξω από τους καταστατικούς σκοπούς της και χωρίς 

καταστατικά και φορολογική οντότητα, και άλλα!!!  

Σε τελική ανάλυση, προκύπτει ότι η εθνική ομοσπονδία ΕΛΟΚ είναι στην ουσία και λειτουργεί 

ως "μαγαζί του Γιώργου Γερόλυμπου" με τον ίδιο ως αφανή επιχειρηματία!!!  

Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι 

εποπτεύει τη σύννομη λειτουργία των αθλητικών ομοσπονδιών και αδρανεί παρά τις πολυετείς 

καταγγελίες!  

Εάν η ΓΓΑ τηρούσε τον αθλητικό νόμο, τότε έπρεπε ο Υφυπουργός Αθλητισμού να είχε 

επιβάλει την έκπτωση του ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

Συνεπώς, ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός ήταν ευθέως διαπλεκόμενος με το 

στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Γερόλυμπο, που είναι ο δικτάτορας και εκμεταλλευτής της 

ΕΛΟΚ, αφού πρώτα έπρεπε να "καθαρίσει" το καθεστώς λειτουργίας της ΕΛΟΚ και μετά να δώσει το 

πράσινο φως για την ίδρυση Σχολής Προπονητών Καράτε, πράγμα που ΔΕΝ έκανε! !  
  

Επομένως, η ΕΛΟΚ είναι μια επί είκοσι χρόνια παράνομα λειτουργούσα Ομοσπονδία και άρα η 

ΓΓΑ έδωσε άδεια για Σχολή Προπονητών σε μια παράνομη αθλητική ομοσπονδία!  

Φυσικά σήμερα με την νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η υποχρέωση τήρησης της νομιμότητας 

βαραίνει τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Σταύρο Κοντονή και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. 

Ιούλιο Συναδινό! 
  

http://karate.gr/14elok/144140305.htm
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2)  Επιπρόσθετα, τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ 

Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου και Γιώργος Κοσμίδης, 

οι οποίοι με την απόφαση ίδρυσης της Σχολής 

Προπονητών ορίστηκαν ως εκπρόσωποι της ΕΛΟΚ στην 

Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής, είναι μέλη της 

παράνομης διοίκησης της ΕΛΟΚ και επομένως κάθε 

συμμετοχή τους σε κάθε απόφαση της Επιτροπής 

Διοίκησης της Σχολής είναι νομικά εκ των προτέρων 

άκυρη, ενώ ο δεύτερος παραδέχθηκε ότι ήταν και είναι εν 

ενεργεία προπονητής! 
  

 Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει τη 

σύννομη λειτουργία της ΕΛΟΚ!  
  

3)  Η ΓΓΑ ενημερωνόταν από εμένα καθημερινά με emails για όλα αυτά από το karate.gr, 

όπως αποδεικνύεται από το άρθρο: 5/2/2014 "Δείξε το σεβασμό σου στον αντίπαλο με το ... 

Κινέζικο Μαρτύριο της Σταγόνας!" και άρα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν τα γνώριζε! Άλλωστε η 

δουλειά της είναι να "εποπτεύει" τη σύννομη λειτουργία των αθλητικών ομοσπονδιών!  

Συνεπώς, η ΓΓΑ γνώριζε όλα τα ανωτέρω και δεν δικαιολογείται να μην ελέγξει πρώτα την 

αλήθεια τους και μετά, αν δεν αληθεύουν, να ιδρύσει τη Σχολή Προπονητών Καράτε. 

Σε όλα μου τα δημοσιεύματα το πρόσωπο του κυρίου Γιώργου Γερόλυμπου ήταν κυρίαρχο σε 

κάθε ενέργεια της ΕΛΟΚ και της Σχολής. Είχα τονίσει τόσο πολύ την κυριαρχία του στη ΕΛΟΚ και 

τη Σχολή, ώστε η σύζυγός του κα Ποντίδα-Γερολύμπου, όταν συζητήθηκαν στην Επιτροπή 

Διοίκησης οι καταγγελλόμενες παρανομίες για τις ΕΛΟΚ και Σχολή Προπονητών, έσπευσε να 

εξαιρέσει το όνομα του συζύγου της από το Πόρισμα για τις καταγγελίες με το επιχείρημα ότι "έχει 

ξεκινήσει νομική διαδικασία για την υπόθεση και εκκρεμεί δικαστική απόφαση", όπως γράφεται στο 

Πρακτικό 9/15-1-15, σελ. 2 μέση. Αυτό, όμως, ήταν ψευδές, διότι δεν υπήρχε καμιά απολύτως 

νομική ενέργεια του Γερόλυμπου εδώ και δυό χρόνια εναντίον μου και αν υπήρχε, έπρεπε να 

κατατεθεί από την ψευδέστατη Γερολύμπου στην Επιτροπή, πράγμα που δεν έγινε! Η μόνη νομική 

ενέργεια εναντίον μου ήταν μια παιδαριώδης έγκληση για συκοφαντική δυσφήμηση από τους 

Μπουλούμπαση, Γερολύμπου και Δημητριάδη, που κατετέθει στην Εισαγγελία Αθηνών την 

4/3/2015! 

Στο Πόρισμα, αριθ. (7), αναφέρεται η ψευδής δήλωση της Ποντίδα-Γερολύμπου ότι σχετικά 

με τις καταγγελίες μου για τον άνδρα της εκκρεμεί δικαστική απόφαση. 

 

 B - Οι παρανομίες της απόφασης ίδρυσης της Σχολής Προπονητών Καράτε  

 15768/28-5-2014 του Υφυπουργού Αθλητισμού! 
  

Πριν από κάθε ερευνητικό σχόλιο πρέπει να τονίσουμε την παρατήρηση ότι η προηγούμενη 

Σχολή Προπονητών Καράτε είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2001, δηλαδή πριν 13 χρόνια, 

πράγμα απαράδεκτο για μια ομαλά λειτουργούσα ομοσπονδία και για ένα ομαλά εξελισσόμενο άθλημα, 

με ευθύνη και της ΕΛΟΚ, αλλά και της ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι την ... "εποπτεύει"!!! Αυτό αποτελεί 

βάσιμη ένδειξη ότι η παράληψη εκπαίδευσης νέων προπονητών επί 13 χρόνια αποτελεί εκμετάλλευση 

της ομοσπονδίας και του αθλήματος από τους παλιούς προπονητές! Ταυτόχρονα και από το 1999, 

 
Κοσμίδης, 

Ήταν παράνομο μέλος 
του ΔΣ/ΕΛΟΚ και 

διαχώρισε τη θέση του. 

 
Γερολύμπου 

Αναπλ. Πρόεδρος 
Παράνομο μέλος του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ! 
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που ισχύει ο αθλητικός νόμος, ο οποίος επιτάσσει ο κάθε σύλλογος να έχει επαγγελματία προπονητή, 

οι σύλλογοί-μέλη της ΕΛΟΚ κατά την πλειοψηφία τους παρανομούσαν, διότι δεν είχαν προπονητή με 

κατατιθέμενη σύμβαση στην αρμόδια εφοράια!  

Εισαγωγικά ας υπενθυμίσουμε ότι το δίπλωμα προπονητή από τη ΓΓΑ είναι ένα σοβαρότατο 

επαγγελματικό προσόν, αλλά και ανάληψη ευθύνης, το οποίο θα πρέπει να δίδεται από τη ΓΓΑ 

τηρουμένων όλων των προϋποθέσεων ικανότητας, αξιοκρατίας, διαφάνειας και δικαίου! Επομένως, 

την τελική ευθύνη πληρότητας των προϋποθέσεων και άψογης λειτουργίας της Σχολής Προπονητών 

για την ηθική και σύννομη απόδοση αυτού του προσόντος στους δικαιούχους την έχει η ΓΓΑ!   

Η υπό διερεύνηση Σχολή Προπονητών Καράτε ιδρύθηκε με την Απόφαση 15768/28-5-2014 

(με κλικ εδώ) του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανού, που δημοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 1593Β/17.6.2014 (με κλικ εδώ) (και έγινε νόμος του κράτους), ενώ τροποποιήθηκε με την 

Τροποποίηση του ΦΕΚ Β2385/8.9.2014 (με κλικ εδώ). Ας σημειωθεί εδώ ότι κάθε άθλημα έχει τις 

δικές του ιδιαιτερότητες όσον αφορά στην ιστορία του εντός και εκτός Ελλάδος, την τεχνική του και 

τους ανθρώπους του, πράγματα που το κάνουν τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα αθλήματα. Αν 

προσθέσουμε σε αυτά και το ότι τα εξ ανατολής προερχόμενα αθλήματα των μαχητικών τεχνών 

έχουν και μια ιδιόμορφη φιλοσοφία και εκπαίδευση, τότε θα έχουμε επιτακτική την ανάγκη "ειδικού" 

στην ΓΓΑ για να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας ομοσπονδίας, στην οποία έχει εμπιστευθεί τη 

διοίκηση ενός αθλήματος και την επιχορηγεί από το 1991! Στη ΓΓΑ, όμως, δεν υπάρχει ούτε ένας 

υπάλληλος που να έχει έστω και την παραμικρή ιδέα του τι είναι το καράτε! Νομίζουν ότι το καράτε 

είναι γιαπωνέζικο ... ποδήλατο!!! Και το αντιμετωπίζουν ως γιαπωνέζικο ... ποδήλατο δίνοντάς το 

τελείως ανεύθυνα στον Γιώργο Γερόλυμπο να κάνει ... βόλτες!!! 
  

4)  Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής βασίστηκε, όπως αναφέρεται, βασίστηκε στην επόμενη 

αλληλογραφία μεταξύ ΓΓΑ και ΕΛΟΚ:  

 
  

 Το παράνομο, όμως, ΔΣ/ΕΛΟΚ, το οποίο απομυζά την ομοσπονδία, είναι τελείως αναξιόπιστο 

ως προς κάθε του δήλωση, οπότε εάν τα υπό (4) και (5) έγγραφα είναι απατηλά και αναληθή (αυτό 

αποδείχθηκε εκ των υστέρων από ελέγχους) και η ΓΓΑ τα αποδέχθηκε, τότε προκύπτει διαπλοκή 

μεταξύ ΕΛΟΚ και υπαλλήλων της ΓΓΑ και άρα τα έγγραφα αυτά πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα 

βάσει του νόμου περί Διαύγειας στη δημόσια διοίκηση, πράγμα που δεν έχει γίνει και άρα εξ αυτού 

προκύπτει παρανομία! Οι μαθητές της Σχολής Προπονητών Καράτε και οι σύλλογοι από τους 

οποίους προέρχονται έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν το περιεχόμενο των ανωτέρω επιστολών υπό (4) 

και (5), ώστε να είναι βέβαιοι ότι δεν πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από τις αμαρτωλές ΕΛΟΚ και 

ΓΓΑ! Υπάρχει το ενδεχόμενο με τις επιστολές αυτές η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ να εξαπατούν συλλόγους και 

αθλητές του καράτε ως προς την αλήθεια των προϋποθέσεων συμμετοχής!  
  

http://karate.gr/14elok/140528-Idrisi-sxopro.pdf
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5)  Ποιές είναι οι κατά το (6) υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό στο άθλημα? 

Πόσους ενεργούς συλλόγους έχει η ΕΛΟΚ, πόσοι προπονητές έχουν πτυχίο της ΓΓΑ και πόσοι από 

αυτούς απασχολούνται με νόμιμες συμβάσεις σε συλλόγους? Γιατί άργησε 13 χρόνια να λειτουργήσει 

Σχολή Προπονητών? Αν αυτά δεν απαντηθούν δημοσίως, τότε η λειτουργία της Σχολής με 250 € 

συμμετοχή κατ’ άτομο και περί τα 240 άτομα συμμετέχοντες αποτελεί ύποπτη ενέργεια του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ με τη συνενοχή της αμαρτωλής ΓΓΑ! Από όσα είναι γνωστά οι ενεργοί σύλλογοι της 

ΕΛΟΚ είναι 100 (ψηφίζουν 80) και οι μέχρι πριν από τη Σχολή προπονητές με δίπλωμα ΓΓΑ είναι 

200! 
  

6)  Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής (28-5-2014) ορίζει την επόμενη πενταμελή Επιτροπή 

Διοίκησης της Σχολής από τρεις υπαλλήλους της ΓΓΑ και δύο αντιπροσώπους της ΕΛΟΚ, ενώ το 

πρόγραμμα των μαθημάτων από 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων και 120 ώρες πρακτικών ορίστηκε 

να διαρκέσει από 12-7-2014 μέχρι 19-10-2014. 

 

  

Οι από την ΕΛΟΚ προτεινόμενοι ως μέλη της 

Επιτροπής Διοίκησης Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου 

(υπό έλεγχο ως προς τη νομιμότητά της ως μέλος του 

ΔΣ/ΕΛΟΚ) και Γιώργος Κοσμίδης, θυμίζουμε, είναι μέλη 

της παράνομης διοίκησης της ΕΛΟΚ και επομένως κάθε 

συμμετοχή τους σε κάθε απόφαση της Επιτροπής 

Διοίκησης της Σχολής είναι εκ των προτέρων άκυρη!  

Εκ των υστέρων ο Γιώργος Κοσμίδης παραδέχθηκε 

ότι είναι επαγγελματίας προπονητής καράτε και άρα 

παράνομο μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ. Αυτό ακυρώνει τη σύνθεση της Επιτροπής 

Διοίκησης της Σχολής Προπονητών, της οποίας ορίστηκε μέλος κατά 

εξαπάτηση της ΓΓΑ από την ΕΛΟΚ, διότι καθαρά "τεχνικός" ανέλαβε "διοικητική θέση" κατά 

παράβαση του πνεύματος του αθλητικού νόμου! Και όλοι στο ΔΣ της ΕΛΟΚ το γνώριζαν αυτό. 

Συνεπώς, η Επιτροπή Διοίκησης γίνεται 4μελής και άρα ΔΕΝ πληρούται ο νόμος ίδρυσής της. 

 
Κοσμίδης, 

Παράνομο μέλος της 
Επιτρ. Διοίκ. της 

Σχολής. 

 
Γερολύμπου 

Αναπληρώτρια 
Πρόεδρος. 

Παράνομο μέλος της 
Επιτρ. Διοίκ. της 

Σχολής. 
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Επιπρόσθετα των ανωτέρω, η Ποντίδα-Γερολύμπου είχε δύο "κολλητά" της πρόσωπα ως 

μαθητές της Σχολής παράνομα, ο Κοσμίδης την κόρη του παράνομα, η Μαραγκού την κόρη της 

παράνομα και ο Διευθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης τον γιό του, ενώ στη Σχολή 

συμμετείχαν και δύο μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ επίσης παράνομα. Αλλά αυτά θα τα δούμε στις συμμετοχές 

των υποψηφίων προπονητών.  
  

Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει 

την ίδρυση και οργάνωση της Σχολής Προπονητών Καράτε!  

 
7)  Την 24-7-2014, όμως, παραιτήθηκε ΞΑΦΝΙΚΑ η πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης της 

Σχολής κα Αθηνά-Ευαγγελία Αξαρλή, όπως αναφέρεται στο (3) της φωτό της απόφασης αριστερά 

και δημοσιευμένης στο ΦΕΚ ΦΕΚ Β2385/8.9.2014 (με κλικ εδώ) τροποποίησης της αρχικής 

απόφασης, αφήνοντας ακέφαλη την Επιτροπή Διοίκησης και άρα ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ. 

Ο "εγκέφαλοι" της ΓΓΑ, που συνέταξαν την απόφαση ίδρυσης της Σχολής, δεν προνόησαν να βάλουν 

"αναπληρωματικούς" στην Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής και έτσι έμεινε η Σχολή να τρέχει 

παράνομα, στην ουσία υπό την "επιχείρηση" ΕΛΟΚ και μόνον!!! Αυτό σημαίνει ότι για έναν ακόμα λόγο 

έπαψε αυτόματα να πληρούται ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ για την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής! 

Και όμως η Σχολή συνέχισε να λειτουργεί χωρίς διοίκηση και άρα χωρίς καμιά παρακολούθηση για τη 

νομιμότητα της λειτουργίας της!!!  

Ακούστηκε η άποψη ότι η παραίτηση της 

Αξαρλή δεν επηρεάζει τη λειτουργία της Σχολής, 

διότι η Επιτροπή Διοίκησης μπορεί να συνεχίσει να 

λειτουργεί "ως συλλογικό όργανο". Αυτό αποτελεί 

"νομικό σόφισμα" και η πραγματικότητα είναι ότι το 

διάστημα αυτό υπήρχε πραγματικό "κενό διοίκησης"! 

Γεγονός είναι ότι με την παραίτηση της Αξαρλή και 

την παράνομη συμμετοχή του Κοσμίδη, ήδη η 

Επιτροπή Διοίκησης "λειτουργούσε" με τρία άτομα 

κατά παράβαση του νόμου, που την θέλει πενταμελή! 

Θυμίζω ότι η Επιτροπή Διοίκησης:  

"1. Εγκρίνει το πρόγραμμα σπουδών. 
2. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

των υποψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της 
σχολής και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει 
αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά την 
εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Μετά την υποβολή 
των αποτελεσμάτων από το Διευθυντή, η επιτροπή 
διοίκησης προβαίνει στην επικύρωση των 
αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων 
και αποτυχόντων (συντάσσοντας σχετικό 
πρακτικό)." 

Αλλά και πάλι, στην πραγματικότητα η 

Επιτροπή ΔΕΝ λειτουργούσε, διότι:  

http://karate.gr/14elok/Karastathis-2385-8.9.14.pdf
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1) για να λειτουργήσει η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να ορίσει πρόεδρο, πράγμα 

που δεν έκανε διότι δεν θα ήταν νόμιμο,  

2) ο Καραστάθης μπήκε ως νέος πρόεδρος στη θέση της πρώην προέδρου Αξαρλή 

διοριζόμενος με δημοσίευση στο ΦΕΚ και συνεπώς η θέση ΔΕΝ καλυπτόταν αλλιώς με νόμιμο τρόπο,  

3) η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης με την Αξαρλή πρόεδρο της Σχολής 

έγινε την 18/7/2014 και η πρώτη με τον Καραστάθη πρόεδρο έγινε την 18/9/2014, δηλαδή για δύο 

μήνες η Επιτροπή Διοίκησης ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ!  

4) ποτέ δεν μετέβη η Επιτροπή Διοίκησης στους χώρους των μαθημάτων της Σχολής 

Προπονητών να διαπιστώσει επί τόπου την ομαλή διεξαγωγή τους, ούτε στο διάστημα του "κενού 

διοίκησης", ούτε πριν ούτε μετά!  

5) κατά το "από Αξαρλή μέχρι Καραστάθη" διάστημα "κενού διοίκησης" έγιναν "96 ώρες 

μαθημάτων (σχεδόν τα μισά) επί τέσσερα τμήματα" στους μαθητές της Σχολής ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

που να παρακολουθεί τη λειτουργία της!  
  

Και έτσι φθάσαμε στο σημείο από την παραίτηση της Αξαρλή την 24-7-2014 μέχρι το διορισμό 

του αντικαταστάτη της Δημήτρη Καραστάθη την 8-9-2014 να γίνουν, χωρίς καμιά επίβλεψη από την 

Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής, "96 (από τις 200) διδακτικές ώρες επί τέσσερα τμήματα" από 

τους "επιχειρηματίες" της ΕΛΟΚ, όπως ήθελαν αυτοί, με όποιο πρόγραμμα ήθελαν, με όποιους 

διδάσκοντες ήθελαν, στις οποίες παρέδιδαν μαθήματα προπονητικής στους υποψήφιους προπονητές 

ακόμα και μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, που βάσει του αθλητικού νόμου:  

α) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ την ιδιότητα του προπονητή αφού είναι μέλη ΔΣ, ενώ ταυτόχρονα  

β) κατέλαβαν έμμισθη θέση ως διδάσκοντες στη Σχολή κατά παράβαση πάλι του αθλητικού 

νόμου κατά τον οποίο υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως μέλη ΜΟΝΟ του ΔΣ και 

ΜΟΝΟ αμισθί!!! Μάλιστα, είναι τόσο μεγάλο το θράσος τους, ώστε μαθήματα στη Σχολή επιχείρησε 

να παραδώσει και ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ και ορισμένος ... άμισθος Διευθυντής της Σχολής Χρήστος 

Μπουλούμπασης!!! Και μάλιστα θέλησε να πουλήσει και ένα βιβλίο του, αλλά του το έκοψε το 

www.karate.gr!  
  

Γίνεται φανερό πλέον ότι μετά την αντικατάσταση της Αξαρλή, ο Δημήτρης Καραστάθης 

χωρίς να γνωρίζει την ιστορία και το χώρο του καράτε καλείται να διεκπεραιώσει ένα δύσκολο έργο 

εκτός ελέγχου:  

α) να ολοκληρώσει και να "κλείσει" νόμιμα μια Σχολή Προπονητών παράνομης και αναξιό-

πιστης ομοσπονδίας,  

β) με μαθητές με δικαιολογητικά από αυτήν την παράνομη και αναξιόπιστη ομοσπονδία,  

γ) που ιδρύθηκε με παράνομη απόφαση της ΓΓΑ,  

δ) που ήδη λειτούργησε εκτός νόμου για το μισό της χρονικό διάστημα, και  

ε) που δημιούργησε παράνομες καταστάσεις κατά τη λειτουργία της.  
  

Στο Πόρισμα, αριθ. (8), διατυπώνεται η άποψη ότι η παραίτηση της Αξαρλή δεν επηρεάζει τη 

λειτουργία της Σχολής, διότι η Επιτροπή Διοίκησης μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί "ως συλλογικό 

όργανο".  Έχω απαντήσει πιο πάνω: Πότε λειτούργησε? Πότε έβγαλε νέο πρόεδρο? Γιατί 

χρειάστηκε τροποποίηση στο ΦΕΚ για να λειτουργήσει? Κάτι δεν μας λένε καλά! 
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8) Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής 

ορίζει:  
  

 Ο οριζόμενος ως Διευθυντής 

της Σχολής Χρήστος Μπουλού-

μπασης, πρόεδρος της ΕΛΟΚ, είναι 

παράνομο μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ,  

διότι δεν είναι τίποτα άλλο από ένας 

στυγνός επιχειρηματίας του καράτε, 

που εκμεταλλεύεται την ομοσπονδία.  

Αρχηγός της παρα-ομοσπον-

δίας του Γουάντο-ρύου καράτε 

(βλέπετε άρθρο με κλικ εδώ) διοργα-

νώνει σεμινάρια και αγώνες της 

οργάνωσης καράτε, που διευθύνει 

υπό  

μορφή 

άτυπης και φορολογικά αδήλωτης οργάνωσης, πάντα με 

οικονομικά οφέλη, ενώ ταυτόχρονα διδάσκει ως 

προπονητής στο σύλλογό του! Όλα αυτά με την 

παρότρυνση, βοήθεια και κάλυψη του Γιώργου 

Γερόλυμπου, ... Γενικού Δικτάτορα της ΕΛΟΚ, ο οποίος 

ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στις αίθουσες της 

Σχολής παρόλο που δεν είναι ενεργό μέλος της ΕΛΟΚ.!!! 

Συνεπώς, ο Χρήστος Μπουλούμπασης λειτουργεί ως 

αχυράνθρωπος του Γερόλυμπου και παραβιάζει 

προκλητικά επί σειρά ετών και την αθλητική και την 

φορολογική νομοθεσία!!!  

Τον παράνομο αυτόν και κρυφό επιχειρηματία Χρήστο Μπουλούμπαση  η 

ΕΛΟΚ πρότεινε και η ΓΓΑ αποδέχθηκε ως Διευθυντή της Σχολής Προπονητών!  

 
9)  Στη συνέχεια η απόφαση δίνει ευχέρεια στην ΕΛΟΚ να την χρησιμοποιήσει για εκβιασμό 

και τρομοκρατία συλλόγων και αθλητών με τα επόμενα:  

Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής ορίζει: 
  

 
Γιώργος Γερόλυμπος 

"ΕΠΙΤΙΜΟΣ 
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ" 
Ο κορυφαίος 

ΑΟΡΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ !!! 

 
Μπουλούμπασης 
Πρόεδρος ΕΛΟΚ 

Παράνομο μέλος του 
ΔΣ/ΕΛΟΚ και της 
Επιτρ. Διοίκ. της 

Σχολής! 
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ενώ το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013 

ορίζει τα επόμενα: 
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Η πρώτη παράγραφος της δεύτερης ενότητας της απόφασης ("Οι γενικές και ειδικές ... κτλ.") 

θα ήταν παραδεκτή μόνον για "Άγιες" αθλητικές ομοσπονδίες! Για την ΕΛΟΚ είναι επιεικώς 

απαράδεκτη! Η παράγραφος αυτή εξασφαλίζει μια απόλυτη εξουσία στην ΕΛΟΚ να ευνοήσει, να 

αδικήσει και να τρομοκρατήσει τους αθλητές και τους συλλόγους κατευθύνοντας τις γενικές και 

ειδικές προϋποθέσεις έτσι ώστε να ευνοούν όποιους θέλει το ΔΣ/ΕΛΟΚ και να εμποδίζουν τους 

αντιφρονούντες! Ιδίως όταν τα μέλη της διοίκησης της ΕΛΟΚ έχουν άμεσα προσωπικά οικονομικά 

συμφέροντα με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα της Σχολής!   

Με την ανωτέρω παράγραφο, προφανώς διαστρεβλώνεται η ισότιμη και αντικειμενική 

αντιμετώπιση όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων προπονητών, πράγμα που καθιστά αντικειμενικά 

αντισυνταγματική αυτή την παράγραφο. Είναι προφανές ότι η ΕΛΟΚ είχε τη δυνατότητα να 

συγκεντρώσει εκ των προτέρων όλους τους δικούς της "ευνοούμενους υποψηφίους" και να 

προσαρμόσει τις προϋποθέσεις στα προσόντα τους, πράγμα που φυσικά και έκανε! Η Απόφαση όμως 

έχει ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και αποτελεί νόμο του κράτους! Καθ' ένας που ΔΕΝ πληροί τις 

προϋποθέσεις ΔΕΝ μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα της Σχολής! Εδώ εμφανίζεται πάλι η 

ΕΛΟΚ να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί "ελαστικά" ή και πλαστά πιστοποιητικά (ακόμα και δικής της 

έκδοσης) από δικούς της ευνοούμενους, ενώ μπορεί να "κόψει" τη συμμετοχή αντιφρονούντων για 

ψύλλου πήδημα!  

Ήδη, μέχρι σήμερα 16-10-2014, που τελείωσαν τα μαθήματα της Σχολής, και πριν τις 

παράνομες εξετάσεις των 18,19-10-2014 είχαν δημιουργηθεί πολλά άλυτα προβλήματα ως προς τη 

νομιμότητα των δικαιολογητικών των μαθητών και την λειτουργία της Σχολής. Συνεπώς, παρανόμως 

και κατά παράβαση καθήκοντος η ΓΓΑ δεν επέβλεψε στις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής στη Σχολή. 
  

Ήδη από διαδοχικούς ελέγχους των δικαιολογητικών των υποψηφίων προπονητών βρέθηκαν πολλά 

που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, τα περισσότερα εκ των οποίων αποτελούν βεβαιώσεις της 

ΕΛΟΚ!  

 
10) Στη συνέχεια η απόφαση ορίζει ως ειδικά προσόντα για την παρακολούθηση της Σχολής 

μερικά απαράδεκτα στοιχεία:  
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Εκ των ανωτέρω το (Α) είναι αυτονόητο. 

Στο (Β), το κάτω όριο ηλικίας είναι προφανέστατα αντιαθλητικό και επικίνδυνο για τους 

επόμενους λόγους: 

Απαιτείται ηλικία τουλάχιστον 23 ετών και σε συνδυασμό με το (1) “κάτοχοι μαύρης ζώνης 1 

νταν ΕΛΟΚ”, που απαιτεί μόνο 2-3 χρόνια εκπαίδευσης, «δίνει» δυνατότητα διπλώματος εμπειρικού 

προπονητή σε παιδάκια που βρίσκονται στα πρώτα βήματα της αθλητικής τους καριέρας, διότι μόλις 

έχουν συμπληρώσει 2-3 χρόνια προπόνησης στο άθλημα και ΔΕΝ έχουν καμιά εμπειρία. Είναι 

γνωστό σε όλους ότι το καράτε ΑΡΧΙΖΕΙ από το πρώτο νταν! Πώς θα γίνει προπονητής ένας 23 

ετών με πρώτο νταν? Δεν μπορεί ένας γονιός να εμπιστευτεί το ανήλικο παιδί του σε έναν τόσο νέο 

“προπονητή” με μηδενική πείρα! Αν συμβεί ένας σοβαρός τραυματισμός ή ένας θάνατος αθλητή, ό μη 

γέννητο, στην προπόνηση ενός τέτοιου προπονητή, τότε θα έχουμε καραμπινάτο ποινικό αδίκημα για 

τη διοίκηση της ΕΛΟΚ που έθεσε αυτή την προϋπόθεση, αλλά και για την ΓΓΑ, που την δέχθηκε!!!  

Σε όλες τις προηγούμενες Σχολές προπονητών η ελάχιστη ηλικία ήταν τα 25 χρόνια και το 

ελάχιστο νταν το 2ο πλην εκείνης του 2001, που ήταν το 1ο και κακώς μάλιστα. Επ' αυτού θα πρέπει 

να προσθέσουμε ότι όσο αναπτύσσεται το άθλημα τόσο η εμπειρία των προπονητών θα πρέπει να 

έχει ψηλότερα στάνταρντ. Η υπό διερεύνηση, όμως, Σχολή προπονητών είχε ως μέτρο δημιουργίας 

της 1) την προώθηση των ευνοουμένων από τη Διοίκηση της ΕΛΟΚ και 2) την ... είσπραξη των εκ 

250 € διδάκτρων όσο το δυνατόν περισσοτέρων συμμετεχόντων, διότι λογαριασμός δεν αποδίδεται 

πουθενά.  

Ταυτόχρονα, η μικρή ανωτέρω ηλικία δημιούργησε συνθήκες περαιτέρω εμπορευματοποίησης 

από τους διοικούντες την ΕΛΟΚ του διπλώματος του εμπειρικού προπονητή. Δηλαδή, δέκα μέρες 

πριν από την έναρξη της Σχολής οπωσδήποτε μερικοί "δάσκαλοι" πήραν τους καφεζωνάδες τους και 

τους έδωσαν μαύρη ζώνη 1 νταν για να τους βάλουν στη Σχολή Προπονητών, πάντα με το αζημίωτο 

βέβαια, τους έδωσε και η ΕΛΟΚ μια βεβαίωση για "πενταετή ενασχόληση με το άθλημα" με το 

αζημίωτο βέβαια και νάτοι οι φερέλπιδες μελλοντικοί προπονητές! Στα ανωτέρω ας τονίσω σαν 

δεδομένο ότι οι πρωταθλητές των πανελλήνιων αγώνων είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία και έχουν 2-3-4 

νταν! Δηλαδή έχουν ήδη κατά πολύ ανώτερα προσόντα, ενώ είναι απλοί αθλητές! 

Επί πλέον των ανωτέρω, κατά τη λειτουργία της Σχολής δημιουργήθηκε και η απάτη της 

λεγόμενης "Αίτησης Θεραπείας", η οποία αποτελεί εναλλακτικό τρόπο να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι 

που ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ!!!  

Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι με το κάτω ηλικιακό όριο του περιορισμού (Β) οι ΕΛΟΚ και ΓΓΑ 

ευνόησαν με ευκαιριακά νταν ή/και με Αιτήσεις Θεραπείας τους δικούς τους και εμπόδισαν πολλούς 

αντιφρονούντες προς το ΔΣ/ΕΛΟΚ να συμμετέχουν στη Σχολή Προπονητών. 
  

11)  Το άνω όριο ηλικίας στο (Β) είναι παράνομο και αντισυνταγματικό διότι αποκλείει την 

ισότιμη πρόσβαση στη Σχολή Προπονητών σε όσους είναι άνω των 50 χρόνων! Είναι προφανώς 

παράνομο να αποκλείονται οι άνω των 50 ετών, αφού όλα αυτά τα 13 προηγούμενα χρόνια χωρίς 

Σχολή Προπονητών πολλά γυμναστήρια ήδη είχαν παράνομους επαγγελματίες προπονητές, οι οποίοι 

σήμερα είναι άνω των 50 ετών, ενώ όλοι οι αυτοαποκαλούμενοι "προπονητές των προπονητών" και 

"προπονητές των πρωταθλητών", αλλά και παράνομα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ Μπουλούμπασης, 

Κοσμίδης, Βόβλας, Πάσης, όλοι οι διδάσκοντες στη Σχολή κτλ. κτλ., εκτός από παράνομοι είναι και 

εξηντάρηδες!  
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Σε όλες τις προηγούμενες Σχολές Προπονητών Καράτε ποτέ δεν είχε τεθεί άνω ηλικιακό 

όριο! Αυτό και μόνο αποτελεί αιτία ακύρωσης της Σχολής!!! 

Και να προστεθεί σε αυτά ότι λόγω της πλήρους ανικανότητας της ΓΓΑ και της ΕΛΟΚ επί 13 

χρόνια δεν είχε λειτουργήσει σχολή προπονητών καράτε! Συνεπώς, αυτά τα 13 χρόνια δεκάδες 

προπονητές πέρασαν το σημερινό όριο των 50 ετών διδάσκοντας παράνομα χωρίς δίπλωμα 

καθημερινά καράτε σε συλλόγους και άρα το όριο των 50 ετών στην ουσία γίνεται για αυτούς όριο 

των 50 - 12 = 38 ετών! Δημιουργήθηκε έτσι μια φοβερή αδικία με ευθύνη των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ και με 

θύματα όλους αυτούς!  

Είναι φανερή η εξόντωση των παλαιών, που γνωρίζουν το ποιόν του Γερόλυμπου, και η 

προώθηση "νέων υποτακτικών" στη μηχανή εκμετάλλευσης του αθλήματος. 

Επιβεβαίωση από τα Πρακτικά: Στο Πρακτικό 1/19-6-14 η πρόεδρος της Επιτροπής 

διατυπώνει και οι όλοι συμφωνούν ότι το ανώτερο όριο ηλικίας πρέπει να καταργηθεί με επόμενη 

τροποποίηση της απόφασης. Αυτό επιβεβαιώνεται και στο Πρακτικό 2/30-6-14 και στο Πρακτικό 

3/7-7-14, όπου γράφεται ότι έχει ενημερωθεί και η ηγεσία της υπηρεσίας σχετικά! Στο Πρακτικό 

6/18-9-14 ομολογείται η αδιαφορία της Επιτροπής και η κακοδιοίκηση της ΓΓΑ με το ότι στην 

τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης της Σχολής ... ξεχάστηκε η κατάργηση του άνω ορίου ηλικίας! 

Τιμωρία των "πλαστών εγγράφων" από τα Πρακτικά: Στο Πρακτικό 4/12-7-14 η πρόεδρος 

προτείνει και όλοι αποδέχονται ότι "η Επιτροπή θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο των 

δικαιολογητικών των υποψηφίων και στην περίπτωση πλαστότητας οι εν λόγω θα αποβληθούν από 

τη Σχολή και θα απολέσουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε σχολή στο μέλλον"! Εδώ η 

Επιτροπή μετατρέπεται σε "τυφλό δήμιο" που ρίχνεται σε συγκέντρωση ανθρώπων και κόβει πέντε 

κεφάλια στην τύχη!!! Η σωστή αντιμετώπιση θα ήταν να ελεγχθούν αντικειμενικά όλα ανεξαιρέτως τα 

δικαιολογητικά, να κοπούν από τη Σχολή όσοι δεν έχουν πληρότητα και ... να τιμωρηθεί η ΕΛΟΚ για 

τα δικαιολογητικά που αυτή πλαστογράφησε, διότι είναι έγκλημα και το έκανε εν γνώσει της! 

Στο Πόρισμα, αριθ. (5), αναφέρεται ότι δεν ήταν έργο της Επιτροπής τα γενικά και ειδικά 

κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων προπονητών στη Σχολή. Θα διαφωνήσω, 

διότι η Επιτροπή είναι "το μάτι και το αυτί" της Διεύθυνσης, ώστε να διορθωθούν τα λάθη και να 

αποκατασταθεί η νομιμότητα και ήδη από τα ανωτέρω Πρακτικά αποδεικνύεται ότι στην Επιτροπή 

είχε συζητηθεί η κατάργηση του άνω ηλικιακού ορίου των 50 ετών, ενώ στην τροποποίηση της 

απόφασης την 8/9/2014 αυτό ξεχάστηκε ή δεν περιλήφθηκε εσκεμμένα, αφού ήδη είχε περάσει 

μεγάλο χρονικό διάστημα και η Σχολή λειτουργούσε χωρίς Επιτροπή Διοίκησης. 

Στο Πόρισμα, αριθ. (9) και αριθ. (12), υπενθυμίζω ότι μόνο με την εμπειρία ενός ανθρώπου 

που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, τους τρόπους πλαστογράφησης της αλήθειας και τους τρόπους 

ελέγχου σε βάθος θα αποκαλυφθούν όλες οι παρανομίες στα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων! 

Πρώτον, όσο η Επιτροπή ψάχνει τα δικαιολογητικά τόσο βρίσκει παρανομίες και αν ψάξω εγώ τα 

δικαιολογητικά θα βρω και άλλες παρανομίες! 
  

 Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει 

την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.  

 
12)  Στο (Γ) ζητείται απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμο για προπονητές 

καράτε Γ΄ κατηγορίας! Γιατί? Θα διδάξουν ορθογραφία και έκθεση?  
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Για ρωτήστε τον διευθυντή της σχολής και τους διδάσκοντες τα πρακτικά μαθήματα: έχουν 

όλοι απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμο? Αν δεν έχουν όλοι, τότε πώς θέλουν 

απαραίτητα απολυτήριο από τους μαθητές? Υπάρχουν δεκάδες αθλητές καράτε με απλή βασική 

εκπαίδευση πολύ καλύτεροι από πολλούς με διδακτορικά, επειδή έχουν ταλέντο, έχουν καλύτερη 

σωματική δομή, έχουν δώσει περισσότερο χρόνο ή αγαπάνε περισσότερο το άθλημα! Γιατί θα πρέπει 

να τους θάψουμε στερώντας τους μια εξέλιξη στη ζωή τους, που θα ήθελαν και θα απέδιδαν 

περισσότερο από πολλούς άλλους! Και γιατί θα πρέπει να στερήσουμε το ίδιο το άθλημα από την 

προσφορά τους? Επειδή το θέλουν ο Γερόλυμπος και οι αχυράνθρωποί του??? Ακόμα και οι ήδη 

υπάρχοντες προπονητές Β΄κατηγορίας ΔΕΝ έχουν όλοι απολυτήριο λυκείου και μερικοί τέτοιοι 

"μπουμπούνες" διδάσκουν στη Σχολή μάλιστα!!! 

Σε όλες τις προηγούμενες Σχολές Προπονητών είχαν γίνει δεκτοί και όλοι όσοι είχαν 

απολυτήριο της βασικής εκπαίδευσης.  

Και αυτός ο περιορισμός είναι αντισυνταγματικός και αποτελεί αιτία ακύρωσης της Σχολής!  
  

 Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει 

την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.  

 
13)  Τα κριτήρια της αποδοχής των υποψηφίων προπονητών είναι τα επόμενα:  

"1. Να είναι κάτοχοι Μαύρης Ζώνης 1ου Βαθμού (DAN) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε 
(ΕΛ.Ο.Κ.),  

2. Να έχουν τουλάχιστον 5ετή ενεργή συμμετοχή στο άθλημα του Καράτε και να προτείνονται 
από ενεργό σύλλογο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.), τούτο βεβαιωμένο από την 
οικεία Ομοσπονδία." 

Τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν την απόλυτη "φασιστοκωμωδία"!!! Και τα δύο είναι απόλυτα 

"μη αντικειμενικά" και εξαρτώνται από το ΔΣ/ΕΛΟΚ και τον Γερόλυμπο! Είναι φανερό ότι όποιος 

είναι αντίθετός τους κατά τον οποιονδήποτε τρόπο είναι και περιττό να πλησιάσει τη Σχολή 

Προπονητών, ενώ αντίθετα οι "δικοί τους" θα ευνοηθούν, όπως και έγινε!  

Με τα παραπάνω κριτήρια, η ΕΛΟΚ δεχόταν όποιους αυτή ήθελε στη Σχολή Προπονητών, 

αφού δεν είχε ορίσει "ισότιμα" νταν μαύρης ζώνης αφενός και κρατούσε στα χέρια της τις 

βεβαιώσεις "5ετούς ενεργούς αθλητικής συμμετοχής" στα χέρια της! Σε αυτά τα κριτήρια έγιναν και 

τα περισσότερα παρατράγουδα στους ελέγχους της Επιτροπής Διοίκησης. 

Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθεί πόσους αθλητές πέρασαν οι διοικούντες την ΕΛΟΚ από 

εξετάσεις (κρυφές ή φανερές) και έβαλαν να πληρώσουν για πρώτο νταν ΕΛΟΚ το τελευταίο 

διάστημα με κερασάκι τη σχολή προπονητών, αφού πρώτα βέβαια τους έβαλαν να πληρώσουν για το 

ίδιο νταν στα στυλ κατά τη γνωστή απάτη "πρώτα πάρε το νταν του στυλ και μετά δίνεις για το ίδιο 

νταν και στην ΕΛΟΚ"! Προφανώς, λοιπόν, και για αυτό το λόγο μπήκε το πρώτο νταν ως ελάχιστο! 

Για να αυγατίσουν τα 250άρια και τις εξετάσεις για πρώτα νταν!!! Μιλάμε για πρωτοφανή απάτη από 

τον Γερόλυμπο και τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, οι οποίοι απομυζούν συλλόγους, αθλητές και γονείς 

αθλητών κατά τον πλέον επαχθή και προκλητικό τρόπο!!!  
  

ΤΑ ΝΤΑΝ (δηλαδή, βαθμοί επιπέδου τεχνικής κατάρτισης) ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ 

ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ της ΕΛΟΚ, διότι, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ έχει νταν, αφού ΔΕΝ έχει ούτε στυλ καράτε ούτε 

ιεραρχία! Εξ ορισμού η Παγκόσμια στην οποία ανήκει δέχεται όλα τα στυλ όπως και να είναι αυτά και 

άρα ΔΕΝ υπάρχει η ιεραρχία των νταν!!! Πώς ζητάνε νταν ΕΛΟΚ ως κριτήριο αυτοί οι 
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απατεώνες??? Αυτό το βασικό χαρακτηριστικό του αθλήματος του Καράτε ΔΕΝ το γνωρίζουν στη 

ΓΓΑ!!!  
  

Συνεπώς, αυτό το κριτήριο αποτελεί μια τεράστια απάτη, την οποία χρησιμοποιεί επί χρόνια η 

ΕΛΟΚ για να αρμέγει αθλητές και συλλόγους με δήθεν εξετάσεις νταν ΕΛΟΚ, αφού πρώτα οι 

αθλητές πρέπει να πάρουν με εξετάσεις νταν από τις αθλητικά και φορολογικά παράνομες παρα-

ομοσπονδίες και μετά από την ΕΛΟΚ, υπό την ... αιγίδα πάντα της ΓΓΑ!!! 

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, υπάρχουν δεκάδες ομοσπονδίες καράτε διεθνώς με διπλώματα 

ανώτερα της ΕΛΟΚ σε στάνταρ ποιότητας και άρα, αν η ΕΛΟΚ είχε νταν, τότε θα έπρεπε να είχε 

πίνακα ομοσπονδιών, των οποίων αναγνωρίζει τα διπλώματά τους! Η αναγνώριση ισότιμων 

διπλωμάτων  γίνεται για όλη την ακαδημαϊκή εκπαίδευση σχολών και πανεπιστημίων και η ΕΛΟΚ 

αποτελεί το μοναδικό απάνθισμα των "κοινωνικών σπουδών", ώστε να μην υπάρχουν άλλα ισότιμα 

πτυχία με τα δικά της σε όλο τον κόσμο??? Η απάτη εξάρτησης είναι αυτονόητη!  
  

Επομένως τα ανωτέρω δύο κριτήρια, που ελέγχονται απόλυτα από την ΕΛΟΚ, κρύβουν και τις 

περισσότερες παρανομίες της με καθαρή την ευθύνη των μελών του ΔΣ της ΕΛΟΚ για αυτές! 
  

14) Ειδικότερα στο κριτήριο (2) ζητείται οι υποψήφιοι να έχουν βεβαίωση της ΕΛΟΚ ότι 

έχουν τουλάχιστον "5ετή ενεργή αθλητική συμμετοχή σε ενεργό σύλλογο της ΕΛΟΚ", χωρίς να 

διευκρινίζεται η έννοια "αθλητική συμμετοχή"!  

Αλλά τι είναι η "5ετής ενεργή αθλητική ενασχόληση με το καράτε της ΕΛΟΚ"? Προφανώς, 

είναι το να "παίρνει κανείς πέντε χρόνια μέρος σε αγώνες καράτε ως αθλητής συλλόγου-μέλους της 

ΕΛΟΚ"! ΟΧΙ το να γυμνάζεται δέκα χρόνια στο καράτε χωρίς να παίρνει μέρος σε αγώνες της 

ΕΛΟΚ,  ΟΧΙ το να έχει βγάλει κάρτα αθλητή αλλά να έχει πάρει μια-δυο φορές μέρος σε αγώνες της 

ΕΛΟΚ, ΟΧΙ το να έκανε καράτε για πέντε χρόνια πριν δέκα χρόνια στην Αυστραλία και ΟΧΙ για 

μερικές άλλες περιπτώσεις, αφού η ΕΛΟΚ αναγνωρίζει μόνο το δικό της καράτε και κανένα άλλο!  

Συνεπώς, η 5ετής ενεργή αθλητική συμμετοχή αποδεικνύεται από συμμετοχές στους αγώνες 

της ΕΛΟΚ και από τίποτα άλλο. 

Το κριτήριο αυτό αποτελεί ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ !!! Τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ 

έχουν ξεφύγει πλέον από το περιβάλλον της έστω και στυγνής εκμετάλλευσης του αθλήματος και της 

ομοσπονδίας και έχουν περάσει στη στρατηγική της "δικτατορίας της τρομοκρατίας"! Και μόνο αυτό 

αποδεικνύει την επιδίωξη πλήρους ελέγχου και εξάρτησης των υποψηφίων και των συλλόγων τους 

από την ΕΛΟΚ και τον Γερόλυμπο και νομικά μπορεί να αποτελέσει αρκετό σημείο αναφοράς για 

ακύρωση της σχολής λόγω μη αντικειμενικών αλλά ελεγχόμενων όρων συμμετοχής!  

Όπως απεδείχθη και εκ των υστέρων, ακριβώς όπως είχα προβλέψει εκ των προτέρων, με 

βάση το κριτήριο αυτό έχουν εκδοθεί πολλές πλαστές βεβαιώσεις "5ετούς ενεργού αθλητικής 

ενασχόλησης" από την ΕΛΟΚ, ενώ θα είναι το ίδιο πολλές και οι περιπτώσεις των παράνομα μη 

δεκτών υποψηφίων! Και πάλι θεωρώ ότι ο μέχρι σήμερα έλεγχος δεν είναι ακριβής!  
  

 Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει 

την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε, αλλά και ειδικότερα η Επιτροπή 

Διοίκησης, που φέρει την ευθύνη ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων!  
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Μια μέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής, την 11-7-2014, αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ ο Τελικός Πίνακας Υποψηφίων Προπονητών της Σχολής με τον Πίνακα 

Απορριπτόμενων και τον Πίνακα Αιτήσεων Θεραπείας (???) κτλ. (με κλικ εδώ και στην εικόνα): 
  

 

 
  

15) Ο ανωτέρω πίνακας δόθηκε στη δημοσιότητα από την αναξιόπιστη 

ΕΛΟΚ. Η διοίκηση της Σχολής Προπονητών έπρεπε να δώσει με διαφάνεια στη 

δημοσιότητα όλα τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή απόρριψης 

από τη Σχολή, αφού αφορούν άμεσα στο συμφέρον του κάθε υποψήφιου, και όχι 

να μείνουν στο συρτάρι των ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, ώστε να ευνοούν ή να αδικούν 

όποιον αυτοί θέλουν!!! Αν ήθελα να παρακολουθήσω τη Σχολή Προπονητών 

και δεν μου επετράπη να λάβω μέρος, επειδή α) δεν έχω απολυτήριο λυκείου, ή 

β) δεν έχω νταν ΕΛΟΚ, ή γ) είμαι κάτω των 23 ετών, ή δ) είμαι άνω των 50 

ετών, τότε θα ήθελα να γνωρίζω αν κάποιος σαν και μένα παρουσίασε πλαστό 

απολυτήριο λυκείου ή αν η ΕΛΟΚ δικαιολόγησε ψευδώς άλλες ελλείψεις άλλων 

υποψηφίων! Επίσης, θα ήθελα να γνωρίζω αν ένα-ένα όλα τα δικαιολογητικά είναι αληθή και εύλογα!  

Για λόγους, λοιπόν, διαφάνειας των διαδικασιών έπρεπε να δοθούν στη δημοσιότητα τα πλήρη 

στοιχεία προϋποθέσεων των υποψηφίων, αλλά και αυτά της προαγωγής τους σε νταν και των 

συλλόγων από τους οποίους προέρχονται, μέχρι και αν αυτοί οι σύλλογοι είναι ενεργοί, έχουν 

αθλητική αναγνώριση και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους στην ΕΛΟΚ!!! Είναι πολλές οι 

προϋποθέσεις νομιμότητας που πρέπει να πληρούνται και πρέπει οι συνθήκες να είναι ΙΔΙΕΣ για 

όλους!!!  

Επιπρόσθετα, κάθε "Αίτημα Θεραπείας" (έμπνευση της ΕΛΟΚ και της ΓΓΑ) δεν υποβάλλεται 

για να γίνει αποδεκτός ο υποψήφιος, όταν του λείπει κάποια "προϋπόθεση", αλλά γίνεται για να 

καλυφθεί κάποια ασάφεια ή αοριστία της απόφασης ίδρυσης της Σχολής. Αν το "Αίτημα Θεραπείας" 

γίνεται για να γίνουν δεκτοί εκ πλαγίου υποψήφιοι που ήδη ΔΕΝ έχουν τις προϋποθέσεις ή τα 

κριτήρια, ή απουσίασαν επειδή δεν μπορούσαν να φύγουν από τη δουλειά τους ή ... γέννησαν ή είχαν 

... λουμπάγκο και δεν πήγαν στα πρακτικά μαθήματα, τότε αποτελεί παράνομη αποδοχή των 

συγκεκριμένων υποψηφίων και θα πρέπει να απορριφθούν εκ των υστέρων!!! Και αυτό διότι για όλους 

τους άλλους υποψηφίους, που ΔΕΝ γνώριζαν την πλάγια οδό του "Αιτήματος Θεραπείας" ισχύει ο 

κανόνας της απόρριψης!  

Ειδικότερα θα υπάρχουν οπωσδήποτε στρεβλώσεις στα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις 

Θεραπείας καθώς και ψευδείς και πλαστές δηλώσεις ως προς: 

15.1) Τις ημερομηνίες γέννησης των υποψηφίων! 

15.2) Τα απολυτήρια Λυκείου ή ισότιμα! 

15.3) Τα διπλώματα μαύρης ζώνης πρώτου νταν από την ΕΛΟΚ ή ισότιμα! 

 
Μπουλούμπασης 

Πρόεδρος, παράνομο 
μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ και 
παράνομος Διευθυντής 

της Σχολής!  

http://karate.gr/14elok/140711-tel-pin-sxopro.pdf
http://karate.gr/14elok/140711-tel-pin-sxopro.pdf
http://karate.gr/14elok/140711-tel-pin-sxopro.pdf
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15.4) Την τουλάχιστον 5ετή ενεργή συμμετοχή στο άθλημα του καράτε με βεβαίωση της 

ΕΛΟΚ και την πρότασή τους από ενεργό σύλλογο της ΕΛΟΚ!  

Τονίζουμε εδώ ότι τα δύο τελευταία είναι καραμπινάτα παράνομα και τα δύο, αλλά ακόμα 

και αν ήταν νόμιμα έχουν ήδη καταστρατηγηθεί εξόφθαλμα από τις ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, αφού βεβαίωση 

5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής στο άθλημα του καράτε πήραν και ΔΥΟ μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ, 

πράγμα που απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο, ενώ ταυτόχρονα μπήκαν στους υποψήφιους άτομα 

από συλλόγους, οι οποίοι εγγράφηκαν τελευταία στην ΕΛΟΚ!!! 

Στο Πόρισμα, αριθ. (9) και αριθ. (12), υπενθυμίζω ότι μόνο με την εμπειρία ενός 

ανθρώπου που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, τους τρόπους πλαστογράφησης της αλήθειας και 

τους τρόπους ελέγχου σε βάθος θα αποκαλυφθούν όλες οι παρανομίες στα δικαιολογητικά των 

συμμετεχόντων! Πρώτον, όσο η Επιτροπή ψάχνει τα δικαιολογητικά τόσο βρίσκει παρανομίες και αν 

ψάξω εγώ τα δικαιολογητικά θα βρω και άλλες παρανομίες! 
  

 Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει 

την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε, αλλά και ειδικότερα η Επιτροπή 

Διοίκησης, που ήλεγξε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων!  

 
 Συνεπώς, πριν καν αρχίσει η Σχολή Προπονητών τα μαθήματά της και με ευθύνη του 

υφυπουργού αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού και της ΓΓΑ και κατά τα πρώτα της βήματα, ήδη έχουμε 

τις επόμενες εκτεταμένες και καραμπινάτες παρανομίες:  

α) την παράνομη ίδρυση μιας Σχολής Προπονητών Καράτε,  

β) προς χάρη μιας παράνομης ομοσπονδίας (ΕΛΟΚ) με ένα παράνομο ΔΣ,  

γ) με παράνομους εκπροσώπους της ΕΛΟΚ,  

δ) με παράνομες προϋποθέσεις συμμετοχής, πολλές καλυπτόμενες με ψευδή και πλαστά 

δικαιολογητικά, 

ε) που ήδη λειτούργησε παράνομα για το μισό της χρονικό διάστημα, από 31-7-2014 μέχρι 8-

9-2014,  

ζ) που δημιούργησε αλυσιδωτές αδικίες και παράνομες καταστάσεις κατά τη λειτουργία της.  
  

 Η ΓΓΑ έχει απόλυτη αδυναμία να εντοπίσει όλες αυτές τις παρανομίες:  

α) λόγω έλλειψης ειδικών για το άθλημα του καράτε, δυνάμενων να εντοπίσουν και 

αποκαλύψουν τις απάτες της ΕΛΟΚ,  

β) λόγω συγκάλυψης κάθε ύποπτου σημείου, αφού αποκαλύπτει και δικές της ευθύνες,  

γ) λόγω διαπλοκής υπαλλήλων της με τον Γιώργο Γερόλυμπο, που τον αφήνουν ανενόχλητο να 

λυμαίνεται επί χρόνια τρεις εθνικές ομοσπονδίες: του καράτε, του κέρλινγκ και του τρίαθλου!  
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 Μέρος ΙΙ  

Γ – Οι παρανομίες κατά τη λειτουργία της Σχολής 

  

16)  Πρώτη και κύρια παρανομία κατά την έναρξη λειτουργίας της 

Σχολής και ερώτημα προς τη ΓΓΑ είναι: Τι δουλειά έχει ο δικτάτορας της 

ΕΛΟΚ Γιώργος Γερόλυμπος, εν γνώση της ΓΓΑ κυρίαρχος επίσης του 

κέρλινγκ και πρόεδρος του τρίαθλου, χωρίς να έχει καμιά θεσμική θέση στο 

ΔΣ της ΕΛΟΚ, να κάνει τις συνεννοήσεις για τη λειτουργία της Σχολής και 

τι δουλειά έχει να παρευρίσκεται στους χώρους της λειτουργίας της Σχολής 

καθ' όλες τις ώρες λειτουργίας της, να επιβλέπει τη λειτουργία της και να 

απειλεί με απόρριψη όσους αυτός δεν συμπαθεί???  

Συνεπώς ο Γερόλυμπος "Εισηγείται", "Έχει την ευθύνη", 

"Τροποποιεί", "Ασκεί πειθαρχική εξουσία", "Υποβάλλει πίνακα αποτελεσμάτων", κτλ., κρυπτόμενος 

πίσω από τα ονόματα των αχυρανθρώπων του Μπουλούμπαση, Ποντίδας-Γερολύμπου. Τουτέστιν 

“τρομοκρατεί”! Δηλαδή η Σχολή Προπονητών Καράτε αποτελεί μια πλήρως διαστρεβλωμένη και 

παράνομη κατάσταση υπό τον δικτάτορα της ΕΛΟΚ Γιώργο Γερόλυμπο εν γνώση της διαπλεκομένης 

με αυτόν Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!!!  

Αν τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ ισχυρίζονται ότι με απόφασή τους επιτρέπουν στον Γιώργο 

Γερόλυμπο, ο οποίος είναι τιμωρημένος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία με αποβολή από κάθε χώρο 

κάθε διοργάνωσης της Παγκόσμιας και κάθε ομοσπονδίας-μέλους της, να παρακολουθεί τις 

συνεδριάσεις του ΔΣ, τότε ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ πιο τρανταχτή απόδειξη ότι ο Γερόλυμπος έχει όλα τα 

μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ στο τσεπάκι του!!!  
  

17)  Ξαναδίνουμε το διορισμό της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, ώστε να εντοπίσουμε τις 

παραβιάσεις του νόμου: 

 
Θυμίζουμε ότι η Πρόεδρος της Σχολής και υπάλληλος της ΓΓΑ κα Αθηνά-Ευαγγελία Αξαρλή 

έδωσε την οριστική παραίτησή της, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, στη ΓΓΑ την Τετάρτη 24-7-

 
Γιώργος Γερόλυμπος 

"ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ" 
Ο κορυφαίος ΑΟΡΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ !!! 
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2014, και άρα αυτομάτως τέθηκε εκτός υπηρεσίας και δεν είχε κανένα δικαίωμα ανάμειξης σε 

οποιαδήποτε δραστηριότητα της Σχολής μετά την ημερομηνία αυτή, διότι προφανώς δεν ήταν πλέον 

υπάλληλος της ΓΓΑ. Παρ’ όλα αυτά η κα Αξαρλή, 

την Δευτέρα 4-8-2014:  

α) Συγκάλεσε παρανόμως συνεδρίαση της 

Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής ως πρόεδρός της, 

αντιποιούμενη ενσυνείδητα την ιδιότητα της υπαλ-

λήλου της ΓΓΑ, ενώ πλέον δεν την είχε,  

β) Πραγματοποίησε παρανόμως τη συνεδρία-

ση αυτή, αντιποιούμενη ενσυνείδητα παρανόμως την 

ιδιότητα της υπαλλήλου της ΓΓΑ, και  

γ) Αντιποιούμενη επίσης ενσυνείδητα 

παρανόμως την ιδιότητα της υπαλλήλου της ΓΓΑ και 

παρανόμως βασισμένη σε ψευδείς κατηγορίες του 

διευθυντή Χρήστου Μπουλούμπαση και του 

ψευδομάρτυρα Παναγιώτη Χονδροματίδη, μέλους 

του ΔΣ/ΕΛΟΚ και διδάσκοντα στη Σχολή, ΜΕ 

ΔΟΛΟ απευθυνόμενες στο μαθητή της Σχολής 

Γιώργο Πελέκη "κατά παραγγελία του Γιώργου 

Γερόλυμπου και της ΕΛΟΚ", τιμώρησε τον Γιώργο 

Πελέκη με δύο ημέρες αποβολής από τα μαθήματα 

της Σχολής γνωρίζοντας ότι με την τιμωρία αυτή 

αυτός θα έχανε το δικαίωμα παρακολούθησης της 

Σχολής, διότι και μόνο με τις 18 ωρών απουσίες 

αυτών των δύο ημερών υπερέβαινε το όριο του 5% 

(= 10 ώρες) των επιτρεπομένων απουσιών!!! Έτσι, ο 

Πελέκης θα έχανε άδικα τη Σχολή και τα 250 

ευρώ!  

Τα ανωτέρω μαθεύτηκαν σε όλο τον χώρο του καράτε αμέσως την Τρίτη 5-8-2014 και άρα 

κάθε άρνηση ή διαστρέβλωσή τους είναι μεθοδευμένες από την ΕΛΟΚ και τη ΓΓΑ για να αποκρύψουν 

τις ευθύνες τους! 

Από τότε και παρά την επίμονη απαίτηση του Πελέκη να πάρει τη σχετική με την τιμωρία του 

Απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης κανείς δεν του την είχε δώσει μέχρι την 14-10-2014, διότι 

κανείς δεν την υπέγραφε, διότι προφανώς ήταν παράνομη!  
  

Η Σχολή Προπονητών Καράτε από την 30/7/2014 συνέχισε προφανώς παρανόμως τη 

λειτουργία της χωρίς Επιτροπή Διοίκησης μέχρι την 8-9-2014, οπότε δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

Β2385/8.9.2014 (με κλικ εδώ) ο διορισμός του Δημήτρη Καραστάθη (αριστερά) σε αντικατάσταση 

της Αθηνάς Αξαρλή! Την παράνομη ως άνω συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής για 

την τιμωρία του Πελέκη προφανώς θα θέλουν να κρύψουν εκ των υστέρων οι ΕΛΟΚ και ΓΓΑ! Ας 

ευχηθούμε ο Δημήτρης Καραστάθης να βρει λύσεις στα προβλήματα, που "κληρονόμησε"!  

Στο Πόρισμα, αριθ. (6), αναφέρεται ότι ο Μπουλούμπασης είχε την αρμοδιότητα να τιμωρήσει 

τον Πελέκη και αυτό έκανε, ενώ η Αξαρλή δεν αναμίχθηκε. Αυτά στα χαρτιά! Στην πραγματικότητα η 

http://karate.gr/14elok/Karastathis-2385-8.9.14.pdf
http://karate.gr/14elok/Karastathis-2385-8.9.14.pdf
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Αξαρλή κάλεσε συνεδρίαση στο Στάδιο Άνω Λιοσίων την 4/8/2014, αφού ήδη είχε παραιτηθεί από 

την 30/7/2014, και πρότεινε μία ημέρα τιμωρία για τον Πελέκη, ενώ ο Μπουλούμπασης επέμενε 

στις δύο ημέρες, ώστε ο Πελέκης να χάσει τη Σχολή λόγω απουσιών. Η απόφαση αυτή δεν δόθηκε 

ποτέ στον Πελέκη και αυτός παρακολούθησε όλη τη Σχολή μέχρι την ημέρα των εξετάσεων, οπότε ο 

Γερόλυμπος έβαλε τη γυναίκα του και τον Μπουλούμπαση να εμποδίσουν τον Πελέκη να πάρει μέρος 

στις εξετάσεις και βρέθηκαν όλοι στο Αστυνομικό Τμήμα των Άνω Λιοσίων! Η υπόθεση βρίσκεται 

στα δικαστήρια. Δεν επιτρέπεται, όμως, να δίνεται τόση δύναμη στον Διευθυντή, ώστε να κόβει 

μόνος του κάποιον από τη Σχολή! Πού βρισκόμαστε? 

  

 Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι 

εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.  

 
18)  Ένας δεύτερος λόγος για το παράνομο της τιμωρίας του Πελέκη είναι ότι στις 

αρμοδιότητες του Διευθυντή της Σχολής, ορίζεται ότι ο Διευθυντής της Σχολής «Ασκεί πειθαρχική 

εξουσία και έχει το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων κατά περίπτωση.» Επίσης, στις Υποχρεώσεις των 

Σπουδαστών πιο κάτω αναφέρεται σαφώς ότι «2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των 

σπουδαστών που παρακολουθούν τη Σχολή , συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από τον 

διευθυντή της.»  

Συνεπώς, η επιβολή κυρώσεων ΔΕΝ ανήκει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διοίκησης, αλλά 

σε εκείνες του Διευθυντή της Σχολής και άρα για ακόμα ένα λόγο η συνεδρίαση της Επιτροπής 

Διοίκησης και η τιμωρία του Γιώργου Πελέκη από αυτήν ήταν παράνομες και άρα άκυρες!  

 

Δ - Οι παρανομίες υπέρ των ευνοούμενων υποψηφίων! 
  

19)  Η απόφαση ίδρυσης της Σχολής ορίζει:  

 
 Πώς πιστοποιείται η αμερόληπτη και αληθινή καταγραφή των παρουσιών στα θεωρητικά και 

τα πρακτικά μαθήματα, όπου “παρουσία” σημαίνει φυσικά “συμμετοχή” και όχι παρουσία στο κυλικείο, 

ούτε από μακριά στην παρέα του Μπουλούμπαση, ούτε να υπογράφει άλλος αντί άλλου!!! Ο 

διευθυντής της Σχολής Χρήστος Μπουλούμπασης είναι τελείως αναξιόπιστος για την εποπτεία 

αυτής της δουλειάς, όπως θα δούμε και πιο κάτω! Καραμπινάτο παράδειγμα: μέχρι να καταγγελθεί η 

συμπεριφορά του από το www.karate.gr επέτρεπε στην έγκυο κόρη του Γιώργου Κοσμίδη να βάζει 

http://www.karate.gr/
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παρουσίες, ενώ ήταν αυτονόητο ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ!!! Συνεπώς, εκ των προτέρων είναι γνωστό ότι τα αποτελέσματα της Σχολής θα 

αλλοιωθούν και με εργαλείο τον παράγοντα των παρουσιών!  

Ας επαναλάβουμε εδώ ότι η Επιτροπή Διοίκησης ουδέποτε εμφανίστηκε επί τόπου κατά τη 

λειτουργία της Σχολής! 

Στο Πόρισμα, αριθ. (13) η Επιτροπή προβληματίζεται που αποκαλώ τον Διευθυντή της 

Σχολής και πρόεδρο της ΕΛΟΚ Χρήστο Μπουλούμπαση "αναξιόπιστο" σχετικά με την ορθή τήρηση 

των παρουσιών! Μα αυτό αποδεικνύεται από όλες σχεδόν τις ενέργειές του! 
  

20)  Ανάμεσα στους μαθητές της Σχολής περιλαμβάνονται και τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ 

Μανώλης Δημητριάδης και Ηλίας Γκουβούσης, γενικός γραμματέας της ΕΛΟΚ ο πρώτος και Έφορος 

Υλικού ο δεύτερος! Για τους δύο αυτούς κυρίους η ΕΛΟΚ (δηλαδή οι ίδιοι!) έχει εκδώσει 

πιστοποιητικό "5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής στο άθλημα του καράτε"! Ως τι? Κάθονταν 

στην καρέκλα της ΕΛΟΚ στις συνεδριάσεις του ΔΣ? Ξεσκόνιζαν στα γραφεία της ΕΛΟΚ? Έκαναν ... 

αέρα στον Γερόλυμπο??? (Το πιθανότερο!) 

Αλλά αν οι δύο αυτοί κύριοι ήταν πέντε χρόνια αθλητές και συνήθως τα πέντε τελευταία, τότε 

βάσει του αθλητικού νόμου 2725/1999 παρανόμως κατείχαν θέσεις στο ΔΣ/ΕΛΟΚ και 

αντιστρόφως! Επειδή, όμως και οι δύο ανωτέρω ήταν ενεργά μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ έπεται ότι ΔΕΝ 

μπορούν να είναι μαθητές της Σχολής Προπονητών!!! Και αντιστρόφως, από τη στιγμή που έκαναν 

αίτηση για την παρακολούθηση της Σχολής, αυτομάτως μετατράπηκαν σε "αθλητές-υποψήφιους 

προπονητές" και ήδη εξέπεσαν από τις θέσεις τους στο ΔΣ/ΕΛΟΚ!  

Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής έχει την άποψη ότι η απόφαση ίδρυσης δεν αποκλείει ρητά 

τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ από το να είναι υποψήφιοι προπονητές! Αλλά εγώ έχω ακριβώς την αντίθετη 

άποψη και θεωρώ ότι η διπλή υπόσταση του μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και του υποψήφιου προπονητή 

αντίκειται στον αθλητικό νόμο, διότι σε όλη την έκταση του αθλητικού νόμου είναι απόλυτα διάχυτο 

το ότι όταν είσαι υποψήφιος για μια θέση ή αρμοδιότητα αυτόματα αποποιείσαι κάθε ασυμβίβαστο με 

αυτή τη θέση ή αρμοδιότητα! 

Ειδικότερα, ο Μανόλης Δημητριάδης είναι ο Γενικός Γραμματέας της 

ΕΛΟΚ για δεύτερη τετραετία. Επομένως, είναι α) μέλος της διοίκησης της ΕΛΟΚ 

και άρα β) κολλητός συνεργάτης της διοίκησης της Σχολής και συνεπώς υπάρχει 

ασυμβίβαστο μεταξύ των ιδιοτήτων του αυτών και της ιδιότητάς του ως μαθητή 

της Σχολής! Είναι προφανής η πλεονεκτική θέση του έναντι όλων των άλλων 

υποψηφίων και μετέπειτα μαθητών της Σχολής την οποία και προφανώς 

εκμεταλλεύεται! Αν ήθελε να γίνει προπονητής θα έπρεπε πρώτα να παραιτηθεί 

από γεν. γραμματέας της ΕΛΟΚ! Εφόσον δε παρέμεινε γενικός γραμματέας της 

ΕΛΟΚ αυτόματα ΔΕΝ μπορεί να είναι και μαθητής της Σχολής Προπονητών. 

Αυτό αποτελεί εξαπάτηση όλου του καράτε!  

Δεν μπορεί ο Δημητριάδης να είναι γενικός γραμματέας της ΕΛΟΚ και να 

του ... στέλνουν οι διδάσκοντες τα θέματα να τα δώσει στον Διευθυντή!!! 

Δεν μπορεί να καταγγέλλει άτομα και συλλόγους στη Δικαστική Επιτροπή και να είναι μάρτυρας 

για τη διαγραφή τους από την ΕΛΟΚ και ταυτόχρονα να παριστάνει τον μαθητή της Σχολής ισότιμο 

με τους άλλους!!! 

 
Μανόλης 

Δημητριάδης 
Γεν. Γραμματέας, 

παράνομος μαθητής 
της Σχολής! 
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Επίσης, θέμα αποτελεί και η βεβαίωση της 5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής του 

Δημητριάδη με ποιό φαιδρό το σημείο ότι την ... υπογράφει ο ίδιος! Με δεδομένο ότι η βεβαίωση αυτή 

κατέληξε παράνομα να είναι το απλό δελτίο του αθλητή στην ΕΛΟΚ και άρα πλαστογραφείται εύκολα 

από τον γενικό της γραμματέα, και με δεδομένο ότι ο Δημητριάδης είναι γενικός γραμματέας για δύο 

τετραετίες, γεννάται το ερώτημα πότε έπαιρνε μέρος σε αγώνες της ΕΛΟΚ για πέντε συνεχή χρόνια 

ως αθλητής και σε ποιούς αγώνες αποδεδειγμένα? Και αυτό αποτελεί εξαπάτηση όλου του καράτε!  

Αν η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής δέχθηκε τη βεβαίωση 5ετούς ενεργού αθλητικής 

συμμετοχής του Δημητριάδη, τότε θα πρέπει να το αιτιολογήσει επαρκώς! 

Ακόμα ειδικότερα για τον Μανόλη Δημητριάδη στο Πόρισμα αναφέρεται ότι η ΕΛΟΚ βεβαίωσε 

την 5ετή αθλητική συμμετοχή του με την ύπαρξη δελτίου αθλητή από το 2006 χωρίς να αναφέρει αν 

έλαβε μέρος σε αγώνες και ποιούς, ενώ και ο ίδιος στα σχετικά του έγγραφα στη μήνυσή του 

εναντίον μου αναφέρει ότι "Αιτήθηκα την εγγραφή μου στην ΕΛΟΚ την 11/5/2006 οπότε και έλαβα 

αριθμό μητρώου 16659. .... Το έτος 2007 διέκοψα την αγωνιστική μου δραστηριότητα διατηρώντας 

την ταυτότητα μέλους της ΕΛΟΚ, ως κάτοχος DAN, ώστε να έχω δικαίωμα να λαμβάνω μέρος στις 

εξετάσεις βαθμών DAN της ΕΛΟΚ."  

Στη συνέχεια, το 2008 ο Μανόλης Δημητριάδης έβαλε υποψηφιότητα και εκλέχθηκε στο 

ΔΣ/ΕΛΟΚ και άρα θα έπρεπε να είχε αποποιηθεί της αθλητικής του ιδιότητας ένα χρόνο πριν από 

την υποψηφιότητά του. Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΚ ήταν 2008-2012 και 2012-2016! 

Επομένως, ο κύριος Μανόλης Δημητριάδης από το 2006 μέχρι το 2007 ήταν ΔΥΟ ΜΟΝΟ 

ΧΡΟΝΙΑ αθλητής!!! Συνεπώς, όχι μόνο δεν πρέπει να πάρει δίπλωμα ο Δημητριάδης κύριε Πρόεδρε 

της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, αλλά πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά, διότι ως Γενικός 

Γραμματέας της ΕΛΟΚ και μαζί με όλους τους άλλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ αποπειράθηκαν να 

εξαπατήσουν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!!!  

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν πρόκειται για απλή αναξιοπιστία του ΔΣ της ΕΛΟΚ, αλλά για 

"Συμμορία του Γερόλυμπου με όλα τα μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ"!!! 

Στο Πόρισμα, αριθ. (14) η Επιτροπή ρωτάει την ΕΛΟΚ για τον Δημητριάδη σχετικά με την 5ετή 

ενεργή αθλητική του συμμετοχή και ικανοποιείται όταν παίρνει την απάντηση ότι "συμμετείχε σε 

εξετάσεις για νταν (2006, 2008, 2012) κτλ." Μα αυτό ΔΕΝ είναι "αθλητική συμμετοχή", αλλά 

προσωπική εκγύμναση! Έτσι γυμνάζομαι και εγώ! "Αθλητική συμμετοχή" είναι το να κατεβαίνει σε 

αγώνες της ΕΛΟΚ, πράγμα που ο Δημητριάδης ΔΕΝ έκανε! 
  

Ο Ηλίας Γκουβούσης είναι μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, Έφορος Υλικού, και 

ταυτόχρονα μαθητής της Σχολής Προπονητών. Μα είναι αυτονόητο ότι η 

συμμετοχή του ως μαθητή στη Σχολή Προπονητών ισοδυναμεί με την ιδιότητα 

του αθλητή για την οποία, για την ισοτιμία και ίση μεταχείριση των αθλητών, 

ισχύει το ασυμβίβαστο μεταξύ αυτής και της οποιασδήποτε διοικητικής θέσης. 

Συνεπώς, ισχύει επίσης το ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του υποψήφιου 

προπονητή και της οποιασδήποτε διοικητικής θέσης! Αυτό αποτελεί απόπειρα 

εξαπάτησης όλου του καράτε! Αυτό αποτελεί απόπειρα εξαπάτησης όλου του 

καράτε!  

Ως προς την βεβαίωση της 5ετούς ενεργού αθλητικής συμμετοχής του 

Γκουβούση σε αγώνες της ΕΛΟΚ, αυτή θα πρέπει να αποδειχθεί για διάστημα εκτός της θητείας του 

στο ΔΣ/ΕΛΟΚ! Αν η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής δέχθηκε την βεβαίωση 5ετούς ενεργού 

 
Ηλίας Γκουβούσης 

Έφορος Υλικού, 
παράνομος μαθητής 

της Σχολής! 
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αθλητικής συμμετοχής του Δημητριάδη, τότε θα πρέπει να το αιτιολογήσει επαρκώς με τους αγώνες 

συμμετοχής του! 

Στο Πόρισμα, αριθ. (14) αναφέρεται ότι δεν απαγορεύεται από πουθενά μέλος του ΔΣ να 

φοιτήσει στη Σχολή Προπονητών. Επαναλαμβάνω ότι, όταν ο αθλητικός νόμος αναφέρει κωλύματα 

για διοικητικές θέσεις στον αθλητισμό, τα κωλύματα αυτά είναι διττά: 1) εφαρμόζονται και στους 

υποψήφιους για τις θέσεις, αλλά και 2) λειτουργούν αντίστροφα ως λόγοι έκπτωσης από τη θέση, 

όταν καταλαμβάνουν υποψηφιότητα με κώλυμα ως προς τη θέση που κατέχουν. Από τη στιγμή που ο 

Γκουβούσης έκανε αίτηση ως αθλητής για τη Σχολή Προπονητών παύει να μπορεί να είναι μέλος του 

ΔΣ και αντιστρόφως.  
  

21)  Στο (101) του πίνακα υποψηφίων η Κοσμίδου Ευδοξία του Γεωργίου: 

Είναι η κόρη του Γιώργου Κοσμίδη, τέως Α' Αντιπροέδρου, και μέλους της Επιτροπής 

Διοίκησης της Σχολής! Η συμμετοχή της κόρης του Κοσμίδη στη Σχολή προπονητών αποτελούσε 

ακόμα μια αδιάσειστη απόδειξη της διαφθοράς και διαπλοκής μεταξύ ΕΛΟΚ και ΓΓΑ, διότι από τον 

Διευθυντή της Σχολής Χρήστο Μπουλούμπαση της επιτράπηκε να παρακολουθήσει τη Σχολή, ενώ 

προφανώς δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τα πρακτικά μαθήματα, αφού ήταν έγκυος στον έβδομο 

μήνα της!!! 

Τελικά το κατάλαβε και η ίδια και αποχώρησε από τη Σχολή. 
  

22)  Στο (144) του πίνακα υποψηφίων ο Μερμυγκούσης Κωνσταντίνος: 

Κατά αρχικές πληροφορίες ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος από το όριο των 50 ετών και όμως 

του επιτράπηκε να παρακολουθήσει ολόκληρη τη Σχολή! Γιατί? Έκανε αίτημα θεραπείας και του 

κόψατε ένα χρόνο? Δηλαδή με αίτημα θεραπείας ανατρέπουμε τις προϋποθέσεις? Οι άλλοι που 

έμειναν απέξω ακριβώς για ένα χρόνο τι γίνονται? 

Τελικά και μετά από τις αποκαλύψεις του www.karate.gr δεν του επιτρέψανε να δώσει 

εξετάσεις με αποτέλεσμα να χάσει το χρόνο του και 4000 ευρώ έξοδα να έρχεται από την Χίο! 
  

23) Ένα νέο πρόβλημα προκύπτει που θέλει διασάφηση: Μπορούν εν ενεργεία ή μη εν 

ενεργεία διαιτητές να γίνουν μαθητές της Σχολής Προπονητών και να πάρουν δίπλωμα 

προπονητή??? Μπορούν να είναι ταυτόχρονα διαιτητές και προπονητές???  

Η άποψή μου είναι πως ΟΧΙ!!! Και αυτό, διότι σε κάθε άθλημα ομαδικό ή ατομικό ο διαιτητής 

είναι "δικαστής των αγώνων" και το σώμα των διαιτητών αποτελεί ένα ιδιαίτερο σώμα τελείως 

ανεξάρτητο και μη έχον καμιά επαφή με τους αθλητές, τους προπονητές και τους συλλόγους, ώστε 

να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες χειραγώγησης των αποτελεσμάτων των αγώνων! Θα μου πείτε: 

για την ΕΛΟΚ αυτά είναι ψιλά γράμματα! Θα σας απαντήσω ότι δεν είναι καθόλου ψιλά, αλλά είναι 

πολύ χοντρά!!! Αν κάποιοι είναι ταυτόχρονα διαιτητές και προπονητές, τότε α) ως προπονητές θα 

μπορούν να κοουτσάρουν τους αθλητές τους, οπότε ο αντίπαλος αθλητής θα βλέπει σαν κόουτς 

(συνοδός και υποστηρικτής κατά τη διάρκεια του αγώνα) του αντιπάλου του κάποιον που τον είχε ή 

θα τον έχει διαιτητή σε άλλο του αγώνα, πράγμα απαράδεκτο, και β) η "επαφή" διαιτητών και 

προπονητών" θα διογκώσει το όργιο (και τώρα γίνεται βέβαια) "δώσε αυτόν τον αγώνα στον δικό μου 

για να δώσω εγώ τον άλλο στον δικό σου"!!! 

Κάποτε θα πρέπει να σταματήσουν οι στημένοι αγώνες για να βγαίνουν πρωταθλητές με 

στόχο θέσεις σε δημόσιες υπηρεσίες και μόρια για ανώτερες και ανώτατες σχολές! Ακόμα και στους 

πρόσφατους αγώνες των 4,5-10-2014 τρεις διαιτητές, οι Γκορέζης, Πανετσίδης και 

http://www.karate.gr/


Καταγγελία της παράνομης Σχολής Προπονητών Καράτε στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 27/40 

http://www.karate.gr/14elok/144150625.htm  9 Οκτωβρίου 2016 

Στυλιανόπουλος, που έχουν ήδη διαιτητεύσει σε πολλές διοργανώσεις, έλαβαν επίπληξη ή/και 

τιμωρία για μεροληπτική διαιτησία μετά από έκρηξη παραπόνων από προπονητές και συλλόγους παρά 

τις αντίθετες δημοσιεύσεις της ΕΛΟΚ για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα της 

http://www.elok.gr/index.php/2011-11-06-16-15-42/173-enimerosi-panellinio-efibon-2014 για να 

φτιάξει τη σημερινή αδιόρθωτη και διάτρητη εικόνα ... σουρωτήρι που έχει δημιουργήσει! 

Δεν υπάρχει πιο σιχαμερό πράγμα από το να κλέβεις τη νίκη από έναν αθλητή που μόχθησε 

χρόνια για να την φτάσει και να την δίνεις σε έναν δικό σου αθλητή επειδή σου πληρώνει μηνιάτικα! 

Και δυστυχώς αυτό γινόταν επί πολλά χρόνια! Συνεπώς, οι ενεργοί ή μη διαιτητές πρέπει να κοπούν 

από τη Σχολή Προπονητών!!!  

Μετράμε, λοιπόν, από τον Πίνακα Υποψηφίων Προπονητών της Σχολής Καράτε και κατά 

πληροφορίες που έχω διαιτητές είναι οι: 

23.1)  Στο 11 ο Θεόδωρος Αμπατζής, (αυτό υπό έλεγχο) 

23.2)  Στο 27 ο Παναγιώτης Γατίδης, (αυτό είναι βέβαιο) 

23.3)  Στο 69 ο Γιώργος Καμπανός, (αυτό είναι βέβαιο) 

23.4)  Στο 96 η Αγαθή Κολοβού, (αυτό είναι βέβαιο) 

23.5)  Στο 122 η Παναγιώτα Λιάσκου, (αυτό υπό έλεγχο) 

23.6)  Στο 128 ο Διονύσης Μαθιός, (αυτό είναι βέβαιο) 

23.7)  Στο 149 η Δανάη Μονεμβασίου,  (αυτό είναι βέβαιο) 

23.8)  Στο 150 ο Γιάννης Μοσχόβας, (αυτό είναι βέβαιο) 

23.9)  Στο 192 η Σπυριδούλα Πιθαμίτση,  (αυτό υπό έλεγχο) 

23.10)  Στο 195 η Αικατερίνη Πλατή,  (αυτό υπό έλεγχο) 

23.11)  Στο 220 η Ευαγγελία Τζίμα,  (αυτό είναι βέβαιο) 
  

Από τα προηγούμενα ναι μεν έπεται ότι οι ανωτέρω διαιτητές θα πρέπει να κοπούν από τη 

Σχολή Προπονητών, αλλά ότι ακόμα και όσοι μέχρι σήμερα ξεγλίστρησαν και έχουν και τις δύο 

ιδιότητες του προπονητή και του διαιτητή θα πρέπει να διαλέξουν μία και να αποποιηθούν της άλλης 

απαραιτήτως!!! Από τη μελέτη των δικαιολογητικών των υποψηφίων είμαι βέβαιος ότι προκύπτουν 

και άλλες παράνομες συμμετοχές!  

 

Ε - Οι παρανομίες κατά των αδικούμενων υποψηφίων! 
  

 Στον αρχικό Πίνακα Απορριπτόμενων Υποψηφίων παρατηρούμε: 
  

24) Στο (2) του πίνακα απορριπτόμενων ο Γατσούλης Σταμάτης:  Προέρχεται από το 

Παραδοσιακό Καράτε! Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε και αν είναι δίκαιο?  

25) Στο (3) του πίνακα απορριπτόμενων η Δέδε Αγγελική:  Με σύλλογο που έχει δώσει 

πολλούς αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ! Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε και αν είναι δίκαιο?  

26) Στο (7) του πίνακα απορριπτόμενων η Καραμπουγιούκ Ελισσάβετ:  Αθλήτρια με δελτίο 

από το 1994! Πρωταθλήτρια επανειλημμένα σε Πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες, με τρίτο νταν και 

με προπονητική πείρα πολλών ετών! Παράνομα και άδικα έχει αποκλεισθεί από τη Σχολή 

Προπονητών! Έτσι αμείβει η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ τους αθλητές που δίνουν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι 

από τη ζωή τους στον αθλητισμό? Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε και αν είναι δίκαιο?  

http://www.elok.gr/index.php/2011-11-06-16-15-42/173-enimerosi-panellinio-efibon-2014
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27) Στο (9) του πίνακα απορριπτόμενων ο Μαστρογιαννάκος Θεόδωρος:  Με σύλλογο που 

έχει δώσει πολλούς αθλητές σε αγώνες της ΕΛΟΚ! Θέλουμε να μάθουμε γιατί απορρίφθηκε και αν 

είναι δίκαιο?  

28) Στο (10) Μουρούτσος Κωνσταντίνος:  Παλιός καρατέκα που έκανε Σότοκαν καράτε στην 

Ελλάδα, Γαλλία και Ιαπωνία και ήδη προπονεί επαγγελματικά εδώ και χρόνια! Γιατί απορρίπτεται? 

Έκανε αίτηση θεραπείας, αλλά πότε θα απαντηθεί αυτή? 

  

Αφού η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ κατέληξαν στην απόρριψη όλων των ανωτέρω για κάποιους λόγους ή 

ελλείψεις προϋποθέσεων, θα πρέπει αντίστοιχα να είναι και οι δυό τους το ίδιο αυστηροί στην κρίση 

των λαθών, των παραλήψεων και των παρανομιών, που οι ίδιες διέπραξαν κατά την ίδρυση και 

λειτουργία της Σχολής, τα οποία λάθη τους, παραλήψεις τους και παρανομίες τους οδηγούν 

απαρέγκλιτα στην ακύρωση της Σχολής Προπονητών!!!  
  

29) Θέλουμε να δημοσιοποιηθεί κάθε αίτημα θεραπείας καθώς και οι απαντήσεις της ΓΓΑ σε 

αυτά! Πιστεύουμε ότι όλα τα αιτήματα θεραπείας που έγιναν δεκτά παρακάμπτουν παράνομα τις 

προϋποθέσεις ή/και τα κριτήρια!  

30) Στο (2) των όσων έκαναν Αίτημα Θεραπείας είναι ο Μουλαβασίλης 

Δημήτρης. 

Ο αθλητής αυτός ανήκει στο σύλλογο του Χρήστου Μπουλούμπαση, 

διευθυντή της Σχολής, και οι γονείς του είναι φίλοι του ζεύγους Γερόλυμπου με 

τη μητέρα του αθλητή να είναι κολλητή της Ποντίδα-Γερολύμπου. Το πρόβλημα 

του Μουλαβασίλη, για το οποίο έγινε αίτημα θεραπείας είναι το ότι είναι ένα 

χρόνο μικρότερος από το απαιτούμενο! Και αναρωτιέται κανείς: πώς θα 

“θεραπεύσει” η Επιτροπή Διοίκησης αυτή την “ασθένεια” του Μουλαβασίλη? Θα 

τον μεγαλώσουν δια μαγείας κατά ένα χρόνο? Θα αποδείξουν ότι είναι … 

δισέγγονο κάποιου Μάστερ του Καράτε και τον έχει ανάγκη το Ελληνικό καράτε? Δεν υπάρχει 

τρόπος να ενταχθεί στα όρια του νόμου με νόμιμη αιτιολογία, αλλά μόνο με μια τρελή αιτιολογία 

αδικώντας όλους τους άλλους αθλητές που δεν πήγαν στη Σχολή επειδή ήταν κάτω των 23 ετών!  

Και αυτά τα λέω, γιατί στο μεταξύ ο Μουλαβασίλης … παρακολουθούσε ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ τα 

μαθήματα της Σχολής, ενώ σε άλλους δεν έχει επιτραπεί αυτό! Πώς είχαν εξαπατήσει το παιδάκι 

και τους γονείς του ότι θα “θεραπεύσουν” την ηλικία του? Είναι προφανές ότι τους έπεισε η κυρία 

Ποντίδα-Γερολύμπου η ... Θαυματουργή! 

 

Ζ - Οι παρανομίες που διαπράττουν οι διδάσκοντες! 
  

Λίγες μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής η ΕΛΟΚ ανακοίνωσε το Γενικό 

Πρόγραμμα της Σχολής, όπως δίνεται εδώ με κλικ, και  

Μια μέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα μόνο για τον 

μήνα Ιούλιο, όπως δίνεται εδώ με κλικ.  

Ακολούθησε το πρόγραμμα για τον Αύγουστο, όπως δίνεται εδώ με κλικ!  

Και στη συνέχεια για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο! 

31)  Πρώτο και βασικό κενό είναι η παντελής έλλειψη των βιογραφικών των διδασκόντων! 

Ποιοί είναι, ποιός τους ξέρει, μήπως ανάμεσα σε αυτούς που αξίζουν υπάρχει και αυτό που λένε 

 
Γερολύμπου 

Αναπληρώτρια 
Πρόεδρος. 
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"κατιμάς"? Μήπως καταστρατηγούνται άρθρα του αθλητικού νόμου? Έχουν τα τυπικά προσόντα να 

διδάξουν? Έχουν τα ουσιαστικά προσόντα να διδάξουν? Εκτός από τους πανεπιστημιακούς των 

θεωρητικών μαθημάτων, οι κύριοι των πρακτικών έχουν αυτό που λένε “επάρκεια”. Υπάρχουν 

προγράμματα διδασκαλίας θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων? Ζητάνε απολυτήριο λυκείου από 

τους μαθητές, ζήτησαν και από τους διδάσκοντες? Ζητάνε ποινικό μητρώο από τους μαθητές, 

ζήτησαν και από τους δασκάλους ή εκμεταλλεύονται ακόμα και την εχεμύθεια τη δική μας? 

Στο Πόρισμα, αριθ. (18) αναφέρεται ότι η Επιτροπή αφέθηκε στις διαβεβαιώσεις του 

Διευθυντή της με τις οποίες βέβαια διαφωνώ! 
  

32)  Από το πλήρες πρόγραμμα βλέπουμε την παράνομη συμμετοχή μεταξύ των διδασκόντων 

των κατωτέρω μελών και μη του ΔΣ/ΕΛΟΚ Χρήστου Μπουλούμπαση, Γιώργου Κοσμίδη, Γρηγόρη 

Βόβλα, Πέτρου Πάση, Παναγιώτη Χονδροματίδη και Κώστα Γκουβούση! Πώς μπορούν οι εκ του 

νόμου άμισθοι διοικητικοί και μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ να μετατρέπονται σε έμμισθους "προπονητές 

προπονητικής" σε Σχολή Προπονητών, πράγμα που απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο 

2725/1999, και αυτό εν γνώσει της ΓΓΑ??? Αλλά γιατί να μη μπορεί, αφού επί χρόνια οι ανωτέρω 

και άλλοι ήταν ταυτόχρονα α) προπονητές με σύμβαση ή "μαύρη πληρωμή" στους συλλόγους τους και 

β) αντιπρόσωποι των συλλόγων τους ή και άλλων, και γ) μέλη του ΔΣ/ΕΛΟΚ!!!   
  

 
Μπουλούμπασης, 
παράνομο μέλος 

ΔΣ, διότι 
προπονητής! 

 
Βόβλας, 

παράνομο μέλος ΔΣ, 
διότι προπονητής! 

 
Πάσης, 

παράνομο μέλος ΔΣ, 
διότι προπονητής! 

 
Χονδροματίδης, 
παράνομο μέλος 

ΔΣ, διότι 
προπονητής! 

 
Γκουβούσης, 

ούτε καν απλός 
προπονητής! 

 
Κοσμίδης, 
παράνομο 
μέλος ΔΣ. 

 Προπονητής, 
παραιτήθηκε! 

  

Είναι αυτονόητο ότι οι ανωτέρω κάτοχοι διπλώματος προπονητή από τη ΓΓΑ, 

Μπουλούμπασης - Βόβλας - Καρβούνης (μέλος ΔΣ, όχι διδάσκων στη Σχολή) - Χονδροματίδης - 

Πάσης, πρέπει να θεωρηθούν "επαγγελματίες προπονητές" μη έχοντες δικαίωμα να είναι 

αντιπρόσωποι συλλόγων προς την ΕΛΟΚ και να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέσεις Διοικητικού 

Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, διότι έπρεπε με βεβαία ημερομηνία ΝΑ ΕΙΧΑΝ υποβάλει 

προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δήλωση αποποίησης της ιδιότητας του προπονητή 

προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για τις ανωτέρω διοικητικές θέσεις στην ομοσπονδία! Εφόσον 

τέτοια δήλωση ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ υποβάλει, τότε αποκρύπτουν την άσκηση του επαγγέλματος του 

προπονητή και καταλαμβάνουν ταυτόχρονα μια θέση στη διοίκηση της ΕΛΟΚ με αποτέλεσμα να 

χειραγωγούν το άθλημα και να οδηγούν μια αθλητική ομοσπονδία σε εξ ορισμού συνεχή εξαπάτηση 

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού!!! Καμιά βεβαίωση της ΕΛΟΚ για αυτούς δεν πρέπει να γίνει 

δεκτή από τη ΓΓΑ, διότι προφανώς ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΟΚ!!!Συνεπώς, όλοι αυτοί οι κύριοι έχουν 

συστήσει μια συμμορία για να εκμεταλλεύονται την ΕΛΟΚ, τους συλλόγους της και το Καράτε.  

Η ΓΓΑ έχει ενημερωθεί για το καθεστώς που επικρατεί στο καράτε με το άρθρο μου 

5/3/2014 - ΕΛΟΚ-ΓΓΑ: Η Πυραμίδα της Απάτης!  Πώς η ΓΓΑ υποθάλπει μια εκτεταμένη 

φοροδιαφυγή! , όπου αποδεικνύεται ότι όλοι οι ανωτέρω έχουν δικούς τους συλλόγους και 

http://karate.gr/14elok/144140305.htm
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ταυτόχρονα κάνουν σεμινάρια καράτε σε όλη την Ελλάδα και άρα παίρνουν τα λεφτά "μαύρα"!!! Είναι 

προφανές ότι ΔΩΡΕΑΝ παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας σε σεμινάρια δεν υπάρχει με βάση τη 

φορολογική νομοθεσία!  

Πώς διδάσκουν σε σεμινάρια και στη Σχολή Προπονητών, όταν με υπεύθυνη δήλωσή τους 

"δεν υφίσταται για αυτούς κανένα από τα κωλύματα του νόμου 2725/1999 και του άρθρου 9 του 

καταστατικού της ΕΛΟΚ", την οποία δήλωση έδωσαν στην ΕΛΟΚ, όταν πήραν μέρος στις εκλογές ως 

υποψήφιοι ΔΣ!  
  

Πώς μπορεί τα μέλη του ΔΣ να απαγορεύεται να πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους στην 

ομοσπονδία (άρθρο 3, §6, του 2725/1999) και οι ανωτέρω να πληρώνονται ως διδάσκοντες στη 

Σχολή προπονητών της ομοσπονδίας?  Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ελεγχθεί ο οικονομικός 

απολογισμός με τις αμοιβές όλων ανεξαιρέτως των διδασκόντων στη Σχολή Προπονητών για το 

σύννομο των αμοιβών για παροχή υπηρεσιών, την απόδοση ΦΠΑ, την απόδοση ασφαλιστικών 

εισφορών και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων!  

Τέλος, από τον επόμενο πίνακα διδασκόντων στη Σχολή αποδεικνύεται ότι οι Βόβλας - 

Κοσμίδης - Πάσης - Χονδροματίδης - Μπουλούμπασης αυτόματα με την ανάληψη θέσεων 

διδασκόντων ήδη βρίσκονται υπό έμμισθη σύμβαση με τη Σχολή Προπονητών ως "προπονητές 

υποψηφίων προπονητών"! Δεν καταλαβαίνω ποιά άλλη απόδειξη χρειάζεται για να πιστοποιηθεί η 

παροχή υπηρεσιών προπονητή καράτε από αυτούς προς τη Σχολή!!!  

 Πίνακας διδασκόντων στη Σχολή Προπονητών Καράτε 

Εξωτερικοί της 

ΕΛΟΚ - 

ΝΟΜΙΜΟΙ 

Από την 

ΕΛΟΚ - 

ΝΟΜΙΜΟΙ 

Από την ΕΛΟΚ - Ευθέως 

ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ 

Από την ΕΛΟΚ:  

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ντουέτα 

αφού ο ένας είναι παράνομος!!! 

Αποστολόπουλος 

/ Τραυματιολογία 
Ζαρουχλιώτης 

Βόβλας: μη αμειβόμενο μέλος του 

ΔΣ, καταλαμβάνει αμειβόμενη θέση 

προπονητή στη Σχολή! 

Γκουβούσης - Κοσμίδης 

και οι δύο ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ 

Αυλωνίτου / 

Εργοφυσιολογία 
Κραββαρίτης 

Γκάζι Κέιβαν: πότε είναι 

ψευδομάρτυρας, πότε ψηφίζει ως 

εκπρόσωπος συλλόγου και πότε 

παριστάνει τον προπονητή!  

Ζαρουχλιώτης - Βόβλας 

Βόβλας παράνομος 

Δημόπουλος / 

Διατροφή 
Σκαρογιάννης 

Γκουβούσης:  ΔΕΝ έχει ο ίδιος 

δίπλωμα προπονητή!Πώς προπονεί 

... υποψήφιους προπονητές?Αυτό 

αποτελεί καραμπινάτη απάτη, όλοι 

οι υπεύθυνοι πρέπει να διωχθούν 

ποινικά και ο Γκουβούσης να 

επιστρέψει όλα τα χρήματα που 

εισέπραξε από το Δημόσιο ως 

"εθνικός και ομοσπονδιακός 

προπονητής"!!! 

Μπουλούμπασης - Κραββαρίτης 

Μπουλούμπασης: Σούπερ-

παράνομος διότι ως μη 

αμειβόμενο μέλος του ΔΣ και 

ταυτόχρονα μη αμειβόμενος 

Διευθυντής της Σχολής 

καταλαμβάνει αμειβόμενη θέση 

προπονητή στη Σχολή! 

Κουκούτση / 

Πρώτες Βοήθειες 
  

Παπαδήμας / 

Πρώτες Βοήθειες 
  

Πάτσου / 

Αθλητική 

Ψυχολογία 

  

Κοσμίδης: μη αμειβόμενο μέλος του 

ΔΣ, καταλαμβάνει αμειβόμενη θέση 

προπονητή στη Σχολή! 

Σκαρογιάννης - Χονδροματίδης 

Χονδροματίδης παράνομος 

Πέππας / 

Διατροφή 
  

Πάσης: μη αμειβόμενο μέλος του 

ΔΣ, καταλαμβάνει αμειβόμενη θέση 

προπονητή στη Σχολή! 
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Τσολάκης / 

Προπονητική 
  

Χονδροματίδης: μη αμειβόμενο 

μέλος του ΔΣ, καταλαμβάνει 

αμειβόμενη θέση προπονητή στη 

Σχολή! 

  

  

Όσον αφορά στον αστυνομικό Γιώργο Καρβούνη, που δεν έχει παραιτηθεί ακόμα παρά την 

πολυετή παρανομία, που διαπράττει, και τις καταγγελίες που του αποδίδονται όντας ταυτόχρονα 

υπερ-προπονητής και μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό, αφού ο ίδιος 

δημοσιεύει τα επόμενα στην ιστοσελίδα του συλλόγου του, όπου κομπάζει προκλητικότατα ότι είναι 

ταυτόχρονα και πολυάσχολος Προπονητής και πολυτάλαντο Μέλος του ΔΣ/ΕΛΟΚ!!!  
  

 
 

Στο Πόρισμα, αριθ. (19) και (20) οι αιτιολογίες της Επιτροπής είναι επιεικώς απαράδεκτες! 

Βάσει της φορολογικής νομοθεσίας ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ! Δεν 

υπάρχει προσφορά εργασίας ούτε αμισθί, ούτε "χάρισμα", ούτε για την ψυχή των προγόνων τους! Το 

μόνο που υπάρχει είναι η "μαύρη εργασία" και η πληρωμή χωρίς απόδειξη! Να  δώσουν τον 
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ισοσκελισμένο οικονομικό απολογισμό της Σχολής, όπου να φαίνονται ποιοί πληρώθηκαν και πόσα 

πήραν! 
  

Δεν βλέπουν την καραμπινάτη παραβίαση του νόμου στη ΓΓΑ??? Αυτό αποτελεί άλλη μια απόδειξη 

ότι η υπηρεσία αυτή λειτουργεί στην τύχη και με απόλυτη αδιαφορία για τη νομιμότητα! 

 

33)  Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της Σχολής ΔΕΝ υπήρξε ούτε 

στιγμή έστω και ένας εκπρόσωπος της ΓΓΑ, ενώ εκτοξεύονταν απειλές 

προς τους μαθητές από τους Γερόλυμπο, Μπουλούμπαση, Βόβλα, Κοσμίδη 

και Χονδροματίδη, ο οποίος μάλιστα ρωτούσε τον καθένα "Εσύ με ποιόν 

είσαι?", κατά τις ώρες διδασκαλίας των πρακτικών μαθημάτων της Σχολής! 
  

34)  Στο πρόγραμμα για τον Αύγουστο, (όπως δίνεται εδώ με κλικ), 

παρατηρούνται να διδάσκουν δύο "αυθεντίες" προπονητές προπονητών 

ταυτόχρονα στο ίδιο τμήμα, ενώ στην πραγματικότητα δίδασκε ένας και 

μερικές φορές ένας σε δύο τμήματα μαζί! Το σύνολο των μαθητών της 

Σχολής έχει χωριστεί σε τέσσερα τμήματα και ήδη πολλές φορές ένας διδάσκων αναλάμβανε δύο 

τμήματα ταυτόχρονα παρ' όλο που το πρόγραμμα έδειχνε να διδάσκουν στο κάθε τμήμα δύο 

διδάσκοντες! Αυτό ήταν εξαρχής φανερό γιατί γινόταν: για να υπογράψουν την είσπραξη των 

διδακτικών ωρών πέντε και να τα μοιραστούν δέκα, όπου οι άλλοι πέντε παρείχαν τις υπηρεσίες 

τους ... αμισθί! 

Ο Γερόλυμπος δεν χρειαζόταν να φαίνεται! Παίρνει στο τέλος το ταμείο της ΕΛΟΚ! 
  

 Υπεύθυνες των ανωτέρω παρανομιών είναι και η ΕΛΟΚ και η ΓΓΑ, που υποτίθεται ότι εποπτεύει 

την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Προπονητών Καράτε.  

 
 

35)  Στο πρόγραμμα του Αυγούστου περιλαμβανόταν 

και δίδαξε και ο "επί 17 χρόνια ομοσπονδιακός και εθνικός" 

Κώστας Γκουβούσης (αριστερά)! Αλλά ο Κώστας Γκουβούσης 

ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΤΩΡΑ 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΑ !!! Πώς διδάσκει 

σε Σχολή Προπονητών ? 
 

Εδώ και είκοσι χρόνια, όμως, είχε το προτέρημα να 

έχει αντιπρόσωπο του συλλόγου του στη Σκάλα Λακωνίας 

τον Γιώργο Γερόλυμπο (δεξιά), ο οποίος ποτέ δεν είχε δικό του σύλλογο και με όχημα αυτόν τον 

σύλλογο του Γκουβούση είχε κατακτήσει την ΕΛΟΚ, το χόκεϋ, το κέρλινγκ και το τρίαθλο! Σε 

αντάλλαγμα ο Γερόλυμπος είχε επιβάλει για 17 χρόνια τον Γκουβούση ως "ομοσπονδιακό και εθνικό 

προπονητή" της ΕΛΟΚ και τον πλήρωνε κανονικά η ΕΛΟΚ, ενώ ποτέ δεν είχε δίπλωμα προπονητή 

και άδεια άσκησης επαγγέλματος! 
  
Μετά τις καταγγελίες μου από τον Αύγουστο 2014, ο Κώστας Γκουβούσης εμφάνισε στην 

ιστοσελίδα του στο Facebook το επόμενο δίπλωμα προπονητή του 1997, το οποίο όμως είναι 

 
Γιώργος Γερόλυμπος 

"ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ" 
Ο κορυφαίος ΑΟΡΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ !!! 

http://karate.gr/14elok/140725-progr-8.14.pdf
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γραμμένο με άλλο τρόπο, με άλλα γράμματα και με άλλο χέρι από ότι όλα τα άλλα διπλώματα όλων 

των άλλων που αποφοίτησαν από εκείνη τη Σχολή Προπονητών!!! Πρόκειται για πολύ μεγάλη 

πιθανότητα να έχουμε πλαστογραφία μετά χρήσεως από την ΕΛΟΚ και την ΓΓΑ!!! 

 
Από μια τελευταία έρευνα που έκανα, αποδείχθηκε ότι ο Κώστας Γκουβούσης υποτίθεται ότι 

έχει δίπλωμα προπονητή από το 1997, που "μυρίζει" πλαστογραφία με συμμετοχή των ΕΛΟΚ και 

ΓΓΑ και περίεργη άδεια άσκησης επαγγέλματος, που την έβγαλε την 2/10/2014 για να καλυφθεί από 

τις δικές μου καταγγελίες!!!  

Πώς ενέκρινε η ΓΓΑ τις εθνικές αποστολές αγώνων στο εξωτερικό της ΕΛΟΚ με εθνικό 

προπονητή τον Κώστα Γκουβούση χωρίς να εξετάσει αν είχε δίπλωμα προπονητή και άδεια άσκησης 

επαγγέλματος??? Πώς ενέκρινε τους απολογισμούς της ΕΛΟΚ, που περιλάμβαναν πληρωμές 

αμοιβών στον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Γκουβούση???  
  

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ο ρόλος της ΕΛΟΚ με την έννοια της στυγνής 

εκμετάλλευσης του καράτε από τα μέλη της διοίκησης, αλλά επίσης και πόσο διαλυμένη είναι και η 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με την έννοια ότι ΔΕΝ ενδιαφέρεται καθόλου για το τι γίνεται στις 

ομοσπονδίες και ΔΕΝ τηρεί κανένα νόμο, ενώ οι υπάλληλοί της σε κάθε επίπεδο διαπλέκονται με 

τους ομοσπονδιάρχες!!! 

 

 Επομένως, συνοψίζουμε μέχρι τώρα και έχουμε:  
α) την παράνομη ίδρυση μιας Σχολής Προπονητών Καράτε,  

β) προς χάρη μιας παράνομης ομοσπονδίας (ΕΛΟΚ) με ένα παράνομο ΔΣ,  

γ) με παράνομους εκπροσώπους της ΕΛΟΚ,  
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δ) με παράνομες προϋποθέσεις συμμετοχής, πολλές καλυπτόμενες με ψευδή και πλαστά 

δικαιολογητικά, 

ε) που ήδη λειτούργησε παράνομα χωρίς διοίκηση για το μισό της χρονικό διάστημα, από 31-7-

2014 μέχρι 8-9-2014,  

ζ) με παράνομους διδάσκοντες στα πρακτικά μαθήματα, δηλαδή των 120 από τις 200 ωρών!!!, 

η) με παράνομη Επιτροπή Διοίκησης, αφού ο Κοσμίδης ομολόγησε ότι είναι προπονητής και η 

συμμετοχή του ως μέλους του ΔΣ/ΕΛΟΚ και εκπροσώπου της ΕΛΟΚ στην Επιτροπή Διοίκησης είναι 

τελείως παράνομη και άκυρη  

θ) με προκαταβολική είσπραξη ... 60.000 € από τους μαθητές αντί το πολύ 12.000 € κόστους 

λειτουργίας!!! 

ι) που δημιούργησε και δημιουργεί αλυσιδωτές αδικίες και παράνομες καταστάσεις κατά τη 

λειτουργία της,  

 

 Μέρος ΙΙΙ  

Η - Οι παρανομίες των εξετάσεων της Σχολής!  
  

36)  Η παράνομη λειτουργία της υπό διερεύνηση Σχολής Προπονητών Καράτε συνεχίστηκε 

μέχρι το τέλος των μαθημάτων της Κυριακή 12/10/2014 και οι εξετάσεις της ήταν 

προγραμματισμένες για το Σαββατοκύριακο 18, 19/10/2014. Την Τετάρτη 15/10/2014 συνήλθε στα 

γραφεία της ΓΓΑ η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής και μεταξύ των θεμάτων ήταν και ο έλεγχος 

των καταγγελιών του www.karate.gr, οι οποίες αποδεικνύονταν αληθινές, εκτεταμένες και απαιτείτο 

ακόμα χρόνος για να ελεγχθούν, ενώ υπήρχε σαφής εντολή του Υφυπουργού Γιάννη Ανδριανού να 

γίνει λεπτομερής έλεγχος πριν γίνουν οι εξετάσεις! Για αυτούς τους λόγους η Επιτροπή αποφάσισε 

να αναβάλει τις εξετάσεις από τις 18, 19/10/2014 σε επόμενη ημερομηνία που θα καθοριζόταν 

αργότερα. Το Πρακτικό 7/15-10-14 με αυτή την κατά πλειοψηφία απόφαση το υπέγραψαν όλα τα 

μέλη της Επιτροπής πλην της Εμμανουέλλας Ποντίδα-

Γερολύμπου, η οποία αποχώρισε απειλώντας! 

Το αποτέλεσμα ήταν το Σαββατοκύριακο 18, 

19/10/2014 η ΕΛΟΚ με την Εμμανουέλλα Ποντίδα-

Γερολύμπου και τον Χρήστο Μπουλούμπαση να 

προχωρήσουν στη διενέργεια των εξετάσεων κατά 

παράβαση της απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης της 

Σχολής παρασύροντας σε μια άνευ προηγουμένου 

περιπέτεια και ταλαιπωρία τους μαθητές της Σχολής!  

Το θέμα σερνόταν χωρίς διευθέτηση με τον 

Υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό να επιμένει στις θέσεις του 

περί πλήρους και ενδελεχούς εξέτασης των 

δικαιολογητικών των μαθητών της Σχολής μέχρι την 

23/1/2015, δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, οπότε ο Υφυπουργός ζήτησε να του 

στείλουν ειδικό αυτοκίνητο από Αθήνα στο Ναύπλιο, όπου βρισκόταν για την προεκλογική του 

εκστρατεία, με την εντολή προς την Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής να αποδεχθεί τις παράνομες 

εξετάσεις, παρ' όλο που δεν είχε καμιά υπηρεσιακή ή νομική αρμοδιότητα με το θέμα ίδρυσης και 

λειτουργίας της Σχολής, για να υπογράψει αυτή την εντολή!  

http://www.karate.gr/
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Επρόκειτο για ευθεία και καραμπινάτη διαπλοκή του Γιάννη Ανδριανού με τον Γιώργο 

Γερόλυμπο και θα έλεγα ότι ... "αμάρτησε για το παιδί του" αλλά μετά από έρευνα που ήδη 

δημοσίευσα στο www.karate.gr ο Ανδριανός αμάρτησε για το παιδί του Υπουργού Εργασίας Γιάννη 

Βρούτση, που ήθελε μόρια για ανώτατες σχολές από το καράτε!!! 

Επομένως, ο Αρχιερέας της Διαπλοκής Γιάννης Ανδριανός, ενώ παρίστανε τον "τιμητή της 

νομιμότητας" σε άλλες ομοσπονδίες, τελικά υπέγραψε την εντολή να αγνοηθούν όλες οι καταγγελίες 

κατά της παράνομης ίδρυσης-λειτουργίας-εξετάσεων στη Σχολή Προπονητών Καράτε και να κλείσει 

όπως-όπως η υπόθεση ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ με τους απατεώνες της ΕΛΟΚ και την παρανομία!!!   

Η παράνομη και ρουσφετολογική πράξη του διαπλεκόμενου Γιάννη Ανδριανού, κατά την οποία 

έδωσε εντολή να γίνουν δεκτά τα αποτελέσματα των παράνομων εξετάσεων της Σχολής 

Προπονητών, αποδεικνύεται και από την επόμενη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΟΚ, που ανήρτησε στο 

site της:  

 
Η Επιτροπή Διοίκησης βρέθηκε προ απροόπτου και αντιστάθηκε δηλώνοντας στο πόρισμα 

ελέγχου των καταγγελιών ότι η εντολή της αποδοχής των παράνομων εξετάσεων ήρθε άνωθεν, ενώ 

το θέμα παραμένει ακόμα ανοιχτό με τη νέα κυβέρνηση να έχει δώσει νέα εντολή για νέα διερεύνηση!  

Η απόσταση των 66 ημερών από τις εξετάσεις των 18 & 19/10/2014 μέχρι την έγκριση και 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την 23/1/2015 αποδεικνύει ότι πραγματικά υπήρχαν παράνομα 

δικαιολογητικά υποψηφίων, παράνομα θέματα, παράνομος τρόπος εξετάσεων και παράνομα 

αποτελέσματα, τα οποία προβλήματα δήθεν "έλυσε" ο ασυνείδητος Γιάννης Ανδριανός ως "γόρδιον 

δεσμόν" με μια ... "σπαθιά πολλαπλών παρανομιών"! 

Η ίδια αυτή απόσταση των 66 ημερών αποδεικνύει ότι οι καταγγελίες για τη Σχολή 

Προπονητών Καράτε ΔΕΝ ήταν καθόλου ανυπόστατες, αλλά ήταν βάσιμες και οι παρανομίες 

υπαρκτές και μεγάλες, αφού χρειάστηκαν 66 ημέρες για να εξεταστούν ενδελεχώς από την Επιτροπή 

Διοίκησης, τα ευρήματα δε ΔΕΝ ήταν "μηδενικά", αλλά ογκώδη και ουσιώδη, ενώ τελικά το σχετικό 

πόρισμα της Επιτροπής "καταποντίστηκε" για να αντικατασταθεί με ένα "κατά διαταγή" εικονικό 

πόρισμα, που να υλοποιεί την εντολή του ασυνείδητου υφυπουργού!  

http://www.karate.gr/
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Τέλος, η "εντολή επικύρωσης" των παράνομων εξετάσεων της Σχολής δόθηκε από τον 

Υφυπουργό:  

37)  έξω από τις αρμοδιότητές του,  

38)  κατά παράβαση της απόφασης του ιδίου, η οποία ήδη είχε γίνει νόμος του κράτους με τη 

δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, και  

39)  κατά παράβαση της "χρηστής δημόσιας διοίκησης".  

Επιβεβαίωση από τα Πρακτικά: Στο Πρακτικό 7/15-10-14 διατυπώνεται σαφώς ότι "η 

διασφάλιση της εγκυρότητας των εξετάσεων γίνεται με την παρουσία του κάθε καθηγητή στο χώρο 

των εξετάσεων, την εκφώνηση από τον ίδιο των θεμάτων, την παραμονή του στο χώρο για επίλυση 

τυχόν αποριών και τη συγκέντρωση των γραπτών στο τέλος για διορθώσεις". Αυτά δεν έγιναν από 

κανέναν διδάσκοντα, ενώ τα θέματα είχαν σταλεί με μέιλ στην ΕΛΟΚ!!! Επίσης διατυπώνεται 

σαφέστατα η αναβολή των εξετάσεων μέχρι νεωτέρας και ανατίθεται στον Διευθυντή της Σχολής να 

πληροφορήσει σχετικά τους μαθητές της!  

 

Θ - Οι Παρανομίες στα αποτελέσματα της Σχολής! 
  

40)  Η ΕΛΟΚ δημοσίευσε στον ιστότοπό της τα αποτελέσματα "κόβοντας" 78 άτομα, με 

εργαλεία τις απουσίες και τις εξετάσεις στα πρακτικά, μεταξύ των οποίων και όλους τους 

αντιφρονούντες και μη απόλυτα υπάκουους στον Γιώργο Γερόλυμπο! Εδώ περιλαμβάνονται 

πολλαπλές παρανομίες, που πρέπει να εξεταστούν μία-μία!  
  

Πίνακας των 78 κομμένων πολλοί εκ των οποίων αδικαιολόγητα! 
Η αρίθμηση είναι εκείνη του Πίνακα Υποψηφίων και τα πιόνια του Γερόλυμπου διδάσκοντες 

και εξεταστές των πρακτικών ήταν οι Άρης Κραββαρίτης, Κώστας Γκουβούσης, Νικήτας 

Ζαρουχλιώτης, Κέιβαν Γκάζι, Στέλιος Σκαρόγιαννης, Γρηγόρης Βόβλας, Πέτρος Πάσης και 

Παναγιώτης Χονδροματίδης!!!  
  

6 Αναστασιάδης Σπυρίδων Μιχαήλ   158 Μπόρου Σοφία Πέτρος 
7 Αναστοπούλου Ιωάννα Παναγιώτης   161 Μπούρας Ιωάννης Ευθύμιος 

11 Απατζής Θεόδωρος Αθανάσιος   162 Μπούρας Ευάγγελος Ευθύμιος 
24 Γαλάτης Αντώνιος Δημήτριος   169 Ντάτσιος Δημήτριος Σπυρίδωνα 
27 Γατίδης Παναγιώτης Γεώργιος   170 Ξυδούς Δημήτριος Ιωάννης 
24 Γεραμπίνης Ευάγγελος Ιωάννης   173 Πανουσόπουλος Ιωάννης Αναστάσιος 
33 Γεώργου Χρήστος Παναγιώτης   174 Πανώλη Παρασκευή Ελευθέριος 
35 Γιανζίνα Ελίνα Αλέξιος   175 Παπαγεωργίου Αντωνία Ιωάννης 
37 Γιαννουκάκου Ζωή Αθανάσιος   176 Παπαγιαννίδης Φίλιππος Ιωάννης 
40 Γιομελάκης Κωνσταντίνος Ιωάννης   177 Παπαδημητρίου Ειρήνη Ιωάννης 
46 Δέδες Κωνσταντίνος Χρήστος   178 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος 
48 Δευτεραίος Γεράσιμος Σπυρίδων   179 Παπαμήτρου Σταύρος Βασίλειος 
52 Δημητρόπουλος Παναγιώτης Πτολεμαίος   181 Παππάς Λεωνίδας Ευάγγελος 
58 Δρακουλάκος Γιώργος Ιωάννης   182 Παππάς Δημήτριος Βασίλειος 
59 Δρούλια Σταυρούλα Γεώργιος   184 Παρασκευόπουλος Ιωάννης Ευάγγελος 
60 Ζαϊμάκης Γεώργιος Μιχαήλ   189 Πελέκης Γεώργιος Ιωάννης 
66 Ιωακειμίδης Κωνσταντίνος Ευθύμιος   190 Πέσιτς Λιλιάνα Ραντομίρ 
74 Καραγιάννης Γεώργιος Παναγιώτης   191 Πετσετάκη Μαρία Ιωάννης 
79 Καρλέτσου Σοφία Γεώργιος   200 Σάμιος Δανιήλ Αλέξανδρος 
90 Κεραμίδας Εμμανουήλ Θεόδωρος   202 Σγουρός Διονύσιος Αιμίλιος 
99 Κοσμάς Βασίλειος - 

Ιωάννης 
Ανδρέας   208 Σταματόπουλος Δημήτριος Γεώργιος 
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100 Κοσμίδης Στέφανος Παναγιώτης   211 Σταυριανίδης Θωμάς Σταύρος 
101 Κοσμίδου Ευδοξία Γεώργιος   215 Στρατής Θεόδωρος Εμμανουήλ 
107 Κουμάσης Χαράλαμπος Ηρακλής   217 Σφήκας Χρήστος Αντώνιος 
112 Κουτρούμπας Αθανάσιος Χρήστος   218 Σωτηρόπουλος Σωτήριος Ανδρέας 
121 Λεμονής Δημήτριος Γεώργιος   219 Τζαγκαράκη Αιμιλία Μανούσος 
128 Μαθιός Διονύσιος Ιωάννης   222 Τρέζος Γεώργιος Μάρκος 
135 Μανωλαράκης Ιωάννης Νικόλαος   225 Τσαρούχας Ιωάννης Μιχαήλ 
136 Μανωλάς Ιάκωβος Δημήτριος   226 Τσαρτσιταλίδης Κίμων Ηλίας 
137 Μαρακάκης Ιωάννης Βασίλειος   229 Τσερέπης Ιωάννης Γεώργιος 
139 Μαστροπαύλος Ιωάννης Παναγιώτης   231 Τσιούτσιας Χρήστος Γρηγόριος 
140 Ματθαίου Αντωνία Νικόλαος   237 Φυτόπουλος Παναγιώτης Γεώργιος 
143 Μελικιάδης Αριστοτέλης Οτάρ   238 Χαλβατζόγλου Πρόδρομος Κωνσταντίνος 
144 Μερμυγκούσης Κωνσταντίνος Στυλιανός   243 Χρονόπουλος Κωνσταντίνος Νικόλαος 
146 Μηλιάς Γεώργιος Αντώνιος   244 Χωριανοπούλου Μαρία Γεώργιο 
147 Μητσιούλης Κλεάνθης Βασίλειος   1 Κυψελίδης Διογένης Ιωάννης 
148 Μιχελάκος Γεώργιος Νικόλαος   3 Sumanariu Gabriel Dumitru 
153 Μπαρέλης Χριστόδουλος Ευστράτιος   4 Κεσίδης Βιατσεσλάβ Χαράλαμπος 
157 Μπλάνας Γεώργιος Δημήτριος   5 Ουανής Αντώνιος Σαλίμ 

  

Οι αδικαιολόγητα κομμένοι υπέβαλαν στην Επιτροπή Διοίκησης αιτήσεις θεραπείας τις οποίες 

η τελευταία με τη σειρά της τις παρέπεμψε στον ... Διευθυντή της Σχολής, ο οποίος θα "αποφανθεί" 

... όπως διατάξει ο Γερόλυμπος! Ίσως μερικές από αυτές φθάσουν και στο δικαστήριο!  

Επιβεβαίωση από το Πρακτικό 11/23-1-15: "Κατόπιν της έγγραφης εντολής του Υφυπουργού 

Πολιτισμού & Αθλητισμού (.... 17720/135/23-1-2015) επικυρώνονται τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων της Σχολής Προπονητών Καράτε όπως κατατέθηκαν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

με το διαβιβαστικό της ΕΛΟΚ, όπου επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο του Δ/ντή. ... Ο Πρόεδρος 

λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι οι θέσεις του για το θέμα των εξετάσεων της Σχολής είναι 

διατυπωμένες στη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 15/10/2015 (Πρακτικό Νο 7) και παραμένουν οι 

ίδιες." Πριν από την υπογραφή του στο Πρακτικό ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης Δημήτρης 

Καραστάθης γράφει τη φράση: "Με εντολή Υφυπουργού" πράγμα που δείχνει ότι εξαναγκάστηκε 

άνωθεν να υπογράψει αυτό το Πρακτικό!  

 
 41) Σήμερα, 24/6/2015, δεν έχουν επισημοποιηθεί ακόμα από τη ΓΓΑ τα οριστικά 

αποτελέσματα της παράνομης κατά την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Προπονητών Καράτε, με τις 

παράνομα διενεργηθείσες εξετάσεις της,  με την πληθώρα πλαστών και στρεβλών δικαιολογητικών 

κατά καραμπινάτη εξαπάτηση της ΓΓΑ από το ΔΣ/ΕΛΟΚ παρά τις επανειλημμένες πιέσεις της 

ΕΛΟΚ με εξώδικα κατά της Επιτροπής Διοίκησης και κατά της ΓΓΑ. 

Κατά πληροφορίες οι πιέσεις της ΕΛΟΚ να γίνουν δεκτές οι παρανομίες της και οι παρανομίες 

των ευνοουμένων της όχι μόνο έχουν ενταθεί τελευταία, αλλά διογκώνονται και δια μέσου εικονικών 

διαμαρτυριών των "μαθητών" της Σχολής, με επιστολές διαμαρτυρίας προς τη ΓΓΑ, αλλά και από 

μέσα από τον κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και το αγαπημένο παιχνίδι του 

Γερόλυμπου! 

Πραγματικά, σε ιστοσελίδες φιλικές προς τον Γερόλυμπο και τη διοίκηση της ΕΛΟΚ 

κυκλοφόρησε ένα κείμενο διαμαρτυρίας, προς αντιγραφή από τους "διαμαρτυρόμενους", και 

οπωσδήποτε ενημερώθηκαν όλοι οι "αναμένοντες" τα αποτελέσματα της Σχολής να αντιγράψουν το 

κείμενο, να το υπογράψουν και να το στείλουν στη ΓΓΑ παραπονούμενοι ότι δήθεν η Επιτροπή 

Διοίκησης δεν επιτελεί το καθήκον της! Στάλθηκαν, λοιπόν καμιά πενηνταριά τέτοιες επιστολές στη 
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ΓΓΑ ζητώντας ούτε λίγο ούτε πολύ να αποδεχθεί η ΓΓΑ το πραξικόπημα της συμμορίας του 

Γερόλυμπου!!! 

Το κείμενο διαμαρτυρίας ήταν το επόμενο ή περίπου αυτό: 
  

[ Όπως ξέρετε η Σχολή Προπονητών Καράτε Γ΄ Κατηγορίας της ΓΓΑ ολοκληρώθηκε με τη 

διενέργεια των εξετάσεων ήδη από τις 18 και 19 Οκτωβρίου 2014. Επίσης, τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων επικυρώθηκαν από την Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής στις 23-1-2015, σύμφωνα με τα 

οποία περιλαμβάνομαι στους επιτυχόντες της Σχολής. 

Λόγω της συνεχιζόμενης καθυστέρησης έκδοσης των διπλωμάτων απευθύνθηκα στη ΓΓΑ και 

στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ, και ενημερώθηκα ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής 

Διοίκησης της Σχολής κ. Καραστάθης αρνείται να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκδίδοντας τα 

διπλώματα στους επιτυχόντες της Σχολής επειδή διαπιστώθηκε πρόβλημα στα δικαιολογητικά ενός 

μικρού αριθμού υποψηφίων προπονητών για την απόδειξη της πενταετούς ενασχόλησης τους με το 

άθλημα του καράτε. Συγκεκριμένα τους ζητείται πλέον πέρα από την ύπαρξη σχετικής βεβαίωσης της 

Ομοσπονδίας, ο υποψήφιος να έχει και δελτίο αθλητικής ιδιότητας για τα πέντε αυτά χρόνια. 

Όμως, η απαίτηση αυτή της ΓΓΑ που προβάλλεται από τον κ. Καραστάθη – και ενώ ο έλεγχος 

των δικαιολογητικών έχει υποτίθεται ήδη διενεργηθεί και ολοκληρωθεί – δεν στηρίζεται σε καμία 

διάταξη της υπουργικής απόφασης 15768/2014, ΦΕΚ Β/1593, η οποία προβλέπει ως προϋπόθεση 

τουλάχιστον 5ετή ενεργή συμμετοχή στο άθλημα και ως μέσο για την απόδειξή της την αντίστοιχη 

βεβαίωση (και πάντως οχι το δελτίο αθλητή). 

Σε κάθε περίπτωση, η αδικαιολόγητη και παράνομη αυτή συμπεριφορά της ΓΓΑ δεν μπορεί να 

έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έκδοσης των διπλωμάτων για όλους τους υπόλοιπους 

υποψηφίους που δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό σχεδόν 7 ολόκληρους μήνες μετά τις 

εξετάσεις. 

Για τους λόγους αυτούς, επειδή πέτυχα στις εξετάσεις της Σχολής Προπονητών και επειδή τα 

δικαιολογητικά που έχω καταθέσει είναι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση και έχουν ήδη ελεγχθεί  

από την Επιτροπή διοίκησης, ζητάω να εκδοθεί άμεσα το δίπλωμα μου προπονητή καράτε Γ 

κατηγορίας. 

Σε διαφορετική περίπτωση ζητάω να ελεγχθούν οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι για την ορθή και 

σύννομη τέλεση των καθηκόντων τους και να με ενημερώσετε για το αποτέλεσμα του ελέγχου. 

Επιφυλάσσομαι για την αναζήτηση αποκατάστασης κάθε περαιτέρω ζημίας μου ενώπιον των 

αρμόδιων δικαστηρίων. ] 
  

Το μόνο που κατάφεραν οι "διαμαρτυρόμενοι" είναι να αυτο-προσδιοριστούν ως ... ευνοούμενοι από 

την ΕΛΟΚ!!! 

 

Ι - Οι παρανομίες στον Οικονομικό Απολογισμό της Σχολής! 
  

42)  Στην υπουργική απόφαση για την ίδρυση της Σχολής στο Άρθρο 4 παρ. 2 αναφέρεται 

ρητά: 

"2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας 
ομοσπονδίας. Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται 
στο ποσό των 250,00 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά, (όπως ορίζει το άρθρο 78 παρ. 2 
του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013) και κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της 
Ομοσπονδίας από τους υποψηφίους που θα γίνουν δεκτοί στη σχολή, μετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής από την επιτροπή διοίκησης. Η οικεία ομοσπονδία συντάσσει τον 
προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές 
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των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της Ομοσπονδίας, η οποία είναι και 
οικονομικά υπόλογος."  

Στην υπό διερεύνηση Σχολή Προπονητών ο Διευθυντής της Σχολής έχει υποβάλει στη ΓΓΑ 

τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό της Σχολής από 30-6-14, τα μαθήματα της Σχολής τελείωσαν 

(παράνομα) στις 15/10/2014, οι εξετάσεις έγιναν (παράνομα) στις 18,19/10/2014, αλλά ό έλεγχος 

των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν έχει τελειώσει ακόμα σήμερα 22/6/2015! Η ΕΛΟΚ χρεώνει 

στους μαθητές της Σχολής το μέγιστο του ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ επιτρεπομένου από τον ανωτέρω 

νόμο ποσού διδάκτρων. Σε άλλο σημείο του ανωτέρω νόμου αναφέρεται ότι Σχολή Προπονητών 

ιδρύεται όταν οι υποψήφιοι είναι τουλάχιστον 30! Αυτό σημαίνει ότι τα έξοδα μιας τέτοιας Σχολής 

υπερκαλύπτονται με 250 € Χ 30 ατ. = 7.500 €. 

Από ό,τι βλέπουμε από τους πίνακες υποψηφίων σπουδαστών μαζεύτηκαν περί τα 240 άτομα 

(4 τμήματα των 60 ατόμων) επί 250 € μας κάνουν 60.000 €, ποσό τεράστιο, όταν τους παρέχονται 

δωρεάν στέγη και υλικά από τη ΓΓΑ! Συνεπώς υπάρχει “κέρδος”, το οποίο αναρωτιόμαστε σε ποιες 

τσέπες πάει αφού ο νόμος ορίζει ότι τα 250 € καταβάλλονται “ανταποδοτικά”, πράγμα που σημαίνει 

ότι "τα λεφτά που θα εισπραχθούν από τους μαθητές της Σχολής, θα πάνε ακριβώς και μόνο στα 

πραγματικά έξοδα της Σχολής και πουθενά αλλού"! 

Συνεπώς, η ΕΛΟΚ δεν έπρεπε να χρεώσει το υπερβολικό ποσό των 250 € κατ’ άτομο, 

πράγμα που αποδεικνύει ακόμα πιο εξόφθαλμα ότι πρόκειται για “στυγνή επιχείρηση” των 

διοικούντων!!! Και φυσικά ο λογαριασμός δεν έκλεισε! Περιμένουμε απόδοση λογαριασμού και τα 

ρέστα στους μαθητές, αφού ό,τι περισσέψει δεν επιτρέπεται να πάει πουθενά αλλού!  

Στον Απολογισμό της ΕΛΟΚ για την οικονομική διαχείριση του 2014 (με κλικ εδώ) 

εμφανίστηκαν καταχωρημένα ως "Έσοδα Σχολής Προπονητών 59.000 €"  και ως "Έξοδα Σχολής 

Προπονητών 48.229,18 €". Αυτό, όμως, σημαίνει κέρδος για την ΕΛΟΚ περί τις 10.000 € και 

αποτελεί παράβαση της εκ του νόμου υποχρέωσης της "ανταποδοτικής" πληρωμής από τους 

μαθητές της Σχολής των διδάκτρων των 250 €, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ελεγχθεί ποιοί και πόσα 

εισέπραξαν για τις υπηρεσίες τους.  

Την 9/6/2015 με επιστολή μου και εισαγγελική παραγγελία προς τη ΓΓΑ ζήτησα τον 

απολογισμό της Σχολής και η ΓΓΑ με παρέπεμψε στην ΕΛΟΚ (που ποτέ δεν θα μου τον δώσει 

φυσικά). Και όμως πάντοτε ισχύει ότι η ΓΓΑ είναι η εποπτεύουσα υπηρεσία των αθλητικών 

ομοσπονδιών και δεν μπορεί ο Έλληνας Πολίτης να πληρώνει για Στάδια και Πανεπιστήμια και η 

ΓΓΑ να τα δίνει σε επιχειρηματίες, όπως είναι ο Γερόλυμπος και η συμμορία του, να τα 

εκμεταλλεύονται χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν!  

Επιβεβαίωση από τα Πρακτικά: Στο Πρακτικό 1/19-6-14 η πρόεδρος της Επιτροπής 

υπενθύμισε στον Διευθυντή της Σχολής ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα πρέπει να υποβάλει τον 

ισοσκελισμένο προϋπολογισμό της Σχολής, πράγμα που έγινε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει προφανώς 

ότι και ο τελικός απολογισμός θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένος και να κατατεθεί στην Επιτροπή για 

έλεγχο, πράγμα που μέχρι σήμερα 25/6/2015 δεν έχει γίνει. Γιατί η Επιτροπή Διοίκησης δεν ζητά 

από τον Διευθυντή τον ισοσκελισμένο ισολογισμό της Σχολής??? 

Στο Πόρισμα, αριθ. (11), αναφέρεται ότι "Η τελική διαχείριση του συνολικού ποσού των 

διδάκτρων θα αποτυπωθεί στον οικονομικό απολογισμό της Σχολής." Συνεπώς, αν η ΕΛΟΚ 

ισχυρίζεται ότι η Σχολή τελείωσε από τον Ιανουάριο 2015, τότε έπρεπε να είχε ήδη υποβάλει τον 

ισοσκελισμένο απολογισμό στην Επιτροπή Διοίκησης και όχι να τον περιλάβει στα δικά της 
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οικονομικά από όπου θα πήγε σε τσέπες! Από την άλλη μεριά, γιατί δεν τον ζητά η ΓΓΑ πέντε μήνες 

τώρα??? 

  

Το προφανές συμπέρασμα είναι ότι α) η ΕΛΟΚ κέρδισε παράνομα 10.000 € από τη Σχολή 

Προπονητών, και β) η ΓΓΑ την καλύπτει, αφού δεν την ελέγχει όπως έχει υποχρέωση!  
  

 

karate.gr - για όσους ξέρουν να διαβάζουν!  
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